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13 / 2oo2 IXII. 3 o./KT. sz6mri rendelete

a koztisztasdgrol, valamint a szervezett kriztisztashgikozszolg6ltatfs kritelez<i ig6nybev6-
teldrol e gys6ges szerkezetbe n a | | I 200 4. lxl.26, I sz6mri rendelettel

Szulimrin Kozsdgi OnkorminyzatKepvisel5testi.ilete a telepiil6s tisztasigiinak fenntart6-
sa 6s a teleptil6si szillrd hulladdkkal osszefiiggo kdtelezo helyi kozszolg6ltat6s szab6lyo-
z6sa 6rdek6ben, az egyes helyi kdzszolg6ltat6sok kotelezo igdnybevdteldrSl sz6l6 1995.

dvi XLII. tv. 2. $-a alapj6n ds a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2ooo. dvi XLIII. tv. 23. $-
iiban kapott felhatalmazis alapjirn, figyelemmel e tdrv6nyekben, valamint a242l2ooo.
lXlI.23.lKorm. rendeletben, 6s az l11986.lIl.2I.ltaVM-EUM egytittes rendeletben foglal-
takra a kdvetkezo rendeletet alkotia:

A rendelet c6lja

l. $.

A rendelet cdlja, hogy Szulim6n kdzsdg kozigazgatdsi teriiletdn a koztisztasdgot fenntart-
sa a telepiildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolgiitat6st, annak kdtelezo ig6nybevdte-
ldt biztositsa 6s az ezekkel kapcsolatos feladatokat, kdtelezettsdgeket 6s tilalmakat a helyi
saj 6toss6goknak me gfelel6en rendezze.

Altal6nos rendelkez6sek

2. $.

/l/ A jelen rendelet /tov6bbiakban: R./ hattiya kiterjed a 12/bekezd6sben foglalt eltdres-
s e I S zu I im6n kdzsd g e g6,sz kozi gazgat6s i teriil et6re.

l2l Atelepnl6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s kiterjed a krizsdg belterti-
lete valamennyi utcij6ban l6vo tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6j6ra ltovib-
biakban: ingatlantulajdonos/igdnybevevo/, a hullad6k osszegytijt6sdre, elsz6llit6sdra,
6rtalmatlanititshra, elhelyezdsdre ir6nyul6 kozszolgfltat6st ell6t6 /tov6bbiakban: Szol-
gSltatol, valamint azingatlanon keletkezohhztarthsi 6s egy6b szil6rd halmaz6llapotu
visszamaradt anyaggal /tov6bbiakban: telepiildsi szil6rd hullad6k/ kapcsolatos kdz-
szolg6ltat6sra.
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Telepi.ildsi szil6rd hullad6kra vonatkoz6 k<izszolg6ltat6s

3. $.

/1/ A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi k<izszolg6ltatis:
a telepiil6si szil6rd hullad6k rendszeres gytijtdsdre, elszilllitdshra, 6rtalommentes el-
helyez6s6re irfnyul6 kozszolg6ltat6s

I 2 I A Kdpvisel6testtilet feladata kiildn<jsen :

a./ a komplex helyi kdzszolg6ltat6s kor6b e tartoz6 telepiildsi szil6rd hulladdk rendsze-
res osszegytijt6s6nek, elsz6llft6s6nak 6s 6rtalmatlanit6s6nak megszervez{se,

b./ a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s teljesi-
tdsdre szolg6l6 Szolg6ltat6 kijel6ldse,

c./ a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s dij6nak
lkdzszolghltatdsi szem6tdij/ meg6llapft6sa.

13/ AK|pvisel6testiilet a telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos feladatainak megva-
l6sit6sa sor6n a hulladdkok hasznosit6s6nak, irjrafelhaszn6l6s6nak 6,s az furtalmatlani-
tand6 hulladdk mennyis6g6nek csrikkent6se 6rdek6ben t6mogatja a szelektiv hulladdk-
gyrijt6s szdles kdni elterjesztds6t.

4. $.

/ll Ahelyikdzszolgilltat6s igdnybevdtele a "R" 2. $. l2l bekezddse hat6lya al6tartoz6
ig6nybevev6kre kotelezS.

l2l Akozszolg6ltat6s igdnybev6telddrt az igenybevevot terhel6 dijh6tral6k ad6k m6dj6ra
b ehaj tand6 kdztartozts.

/3/ Sziineteltethet6 a 8. $. lllbekezdese szerinti komplex helyi kozszolg6ltat6s kotelezo
igdnybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 3o napig senki sem tar-
t6zkodik 6s e miatt azokon hullad6k nem keletkezik.

l4l Akiizszolg6ltatds ig6nybev6tel6nek sziineteltet6sdre vonatkoz6 igdnydt a tulajdonos
a sziineteltetds kiv6nt kezd6 id6ponda elott, azt legalibb 3o nappal megeltiz6en ir6s-
ban k<iteles bejelenteni a Szolg6ltat6nak.

l5l Ha a sziineteltetes lllbekezdds szerinti feltdteleiben v6ltoz6s kovetkezik be, a tulaj-
donos a Szolgdltat6nak haladdktalanul ir6sban koteles azt bejelenteni.

/6/ Amennyiiben a szi.ineteltet6s ideje alatt akomplex helyi kdzszolg6ltat6s kordbe tar-
toz6 hulladdk kertil kihelyezdsre, fgy - a tulajdonos egyidejri 6rtesitdse mellett - a
Szolg6ltat6 a hullad6kot kdteles elszdllitani, a hulladdk mennyis6gdnek megfelel6
dij felsz6mit6sa mellett.

A kozszolg6ltatds ell6t6snak rendje ds m6dia

5. $.

lll AKdpvisel6testiilet a szilird hullad6kkal kapcsolatos krizszolgilltaths ell6t6srival a Du-
na-Dr6va Menti Hullad6kgazd6lkod6si Kft. Szigetvir, Szabadsfg u. 14. ltovhbbiakban:
Szolg6ltat6 I bizza meg.
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l2l Akozszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szab6lyaikdnt a kdvetkezoketkell6r-
vdnyesiteni:

/3/ A teleptil6si szil6rd hullad6k gyfijt6se, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6r-
ni, hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kriztertileten, sem a szilllitoj6rmribe
val6 iirit6skor ne sz6r6djon sz6t, ne porozzon 6s egy6b m6don kdrnyezetterheldst
ne idlzzen elo.
A telepiil6si szil6rd hullad6k gyrijt6se a keletkez6 hullad6kmennyis6g 6s a gyiijtds
gyakoris6ga alapjhnmeghathrozott rirtartalmf, szabv6nyos 1 lo I KUKA hullad6k-
gyujto ed6nyben tort6nhet, melynek sirlya a 35 kg-ot nem haladhatja meg. T0bb-
lethullad6k esetdben kizhr6lag akozszolgiltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel ellfitott zs6-
kokban helyezhet6 el a hullad6k.

l4l Ahullad6kgyrijtd ingatlanon beliil helyezheto el, a gyiijto eddnyzetet - a szillit6si
napok kiv6tel6vel - krizteriileten csak teri.ilet-felhaszn6l6si enged6ly birtok6ban
lehet elhelyezni.

/5/ A hullad6k gyijt6se hetente egyszer a szolg6ltat6val kritritt megdllapod6s szerinti
id6pontban az ingatlan elotti j6rda szdldre, illetve a kijelolt gyijtopontokra tdrt6-
no kihelyezdssel tdrtdnhet.

l6l Anagyobb m6retti berendez6sithrgy lloml szewezett 6sszegytijt6s6r6l6s elsz6lli-
tds6r6l /lomtalanit6s/ dvente I alkalommal a Szolg6ltat6 t6ritdsmentesen gondos-
kodik.

17l Alomtalanft6s idopontj6r6l, valamint teri.ileti feloszt6s6r6l a SzolgSltat6 3 h6ttel
az akci6 elott az Onkorm6nyzat itj6n 6rtesiti a lakoss6got.

A Szolg6ltat6 feladatai

6. $.

lll A Szolg6ltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiil6si szil6rd
hullad6kot kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijelolt Szigetv6r, Mozsg6i riti T6gla-
gyrir hullad6klerak6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s szakmai 6s kor-
nyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

l2l A Szolg6ltat6 kdteles a t6rol6 eddnyek tirit6s6t kim6letesen, az elvdrhat6 gondoss6g-
gal elvdgezni.

13l Athrol6eddnyben okozott k6rokat a Szolg6ltat6 tdritdsmentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a meghibdsod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A Szolg6ltat6nak
az ebb6l ered6 karbantarthsi munk6k, valamint javit6s id6tartamfira eddnyzetet kell
biztositania. Amennyiben a meghibisod6s nem r6hat6 fel a Szolg6ltat6nak, ahasz-
n6lhatatlanndv6lt t6rol6ed6nyek javitSsa, p6tl6sa illetve cser6je ahaszn6l6t terheli.

l4l ASzolgiiltat6 a rendelet hat|lya al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6t megtagadhat-
ja.

/5/ A tulajdonos koteles a SzolgSltat6 6ltal nyfjtott komplex helyi k<izszolg6ltatdst i-
gdnybe venni.

/6/ A komplex helyi kOzszolgriltat6s k<irdben a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos kdzdtti jog-
viszonyt a telepiil6si szil6rd hulladdk esetdn a kozszolgilltatils ig6nybev6tel6nek t6-
nyehozzal6tre.
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17l A 16lbekezddsben meghatirozott jogviszony kezd6 id6pontja az anap, amelyen a
Szolg6ltat6 a komplex helyi k6zszolg6ltat6s teljesit6sdnek megkezd6s6rol ds l6nye-
ges feltdteleir6l a tulajdonost ir6sban drtesitette, illetve felhiv6s kozzetetele utjhn
thjekoztatta.

/8/ A Szolg6ltat6 a ktizszolg6ltat6ssal risszefiigg6 tevdkenysdgdt mindenkor a vonatko-
zo jogszabillyi el6ir6sokban foglalt miiszaki, kdzegdszs6gugyi 6s egydb feltdtelek-
nek megfeleloen kciteles ell6tni.

l9l Az igdnybevev6vel kot<itt szerz6dds alapj6n akdzszolgSltat6si dij beszed6se a
S zol g6ltat6 feladata az Onkorm funyzat 6ltal rendelkez6sre b ocs6tott adatok alapj dn.

/lo/ A kozszolg6ltat6s dijdnak meg6llapithshhoz rdszletes kdltsdgelemzdst kell keszi-
tenie.

/11/ Kdteles a tevdkenys6g6r6l a Kdpviselotestiiletnek 6vente beszimolni.
ll2l A tulajdonos jogosult a Szolg6ltat6nak a hultaddk elszilllithshra ir6nyul6 megren-

deldsdt bejelenteni, ha ingatlan6n a komplex helyi kdzszolg6ltaths al|nem es6
esetileg sz6llithat6 alkalmi szilirdhulladdka is keletkezik vagy ilyen hulladdk ke-
letkez6se v5rhat6.

lT3lHa a tulajdonos a ll2lbekezd6sben foglaltakkal a SzolgSltat6tbizzameg, a meg-
rendel6s 6s a szolgiltatds feltdteleiben t<irtdn6 megdllapod6s alapj6n a Szolg6ltat6
a megjelOlt idopontra vagy idritartamra a megjelolt mennyis6gti 6s min6sdgti hul-
laddknak megfelel6 gyi4tltartilyt, illetve hulladdk gyrijtdsdre alkalmas m6s gytij-
t6eszkdzt a tulajdonos rendelkez6sdre bocs6da, annak elsz6llit6s6r6l 6s a hulladdk
6rtalommentes elhelyezdsdrcil a megdllapod6s szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

Az igdnybevev6 k<iteless6gei

7. $.

/l/ AhilztartSsi szil6rd hullad6kot a szilllithsi napon elsz6llit6s c6lj6b6l a Szolgiltat6
rendelkez6sdre kell bocsdtani, hosszabb idon 6t felhalmozni nem szabad.

/21 Atulajdonos a gytjtltarthlyban, ahiztartilsban szok6sosan keletkezrj hulladdkot
ttimdritds ndlktil rigy helyezheti el, hogy az a hullad6k elszAllft6sa sor6n alkaima-
zott gdpi tiritdst ne akadillyozza.

l3l Ha a tartilly olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az eddnyben osszetomdrodott
vagy befagyott, vagy a tart6lyban ldvo hullad6kot rigy cisszeprdselt6k, vagy atart6ly-
ban elhelyezett hulladdk Osszsrilya olyan mdrtdkben meghaladja atartilly terhelheto-
s6g6t, hogy emiatt atartillyt az eloi*m6don kitiriteni nem lehet, a tulajdonos koteles
a vi s szamaradt szemet et fellazitani ds a tartdlyt haszn6lh atov 6 tenni.

l4l Atirol6 eddnyekben nem szabad olyan anyagokat elhelyezni /fon6 hamu, mar6-,
m|rgez| anyag,6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy rob-
ban6 anyag, k5- 6s 6piilettdrmel6k, nagyobb terjedelmri, sirlyri t6rgy stb./, amely ve-
szelyezteti a szemltsz6llitrlssal foglalkoz6 dolgoz6 egdszsdgdt , ydry megrong6lhatja
a gyr.ijtoj6rmtivet, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a kdrnyezetet.

l5l Ha a Szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6eddnyb en a l4lbekezdds-
ben megiel6lt anyagot , tilrgyat helyeztek el, a kiiiritdst jogosultak megtagadni. A ki-
iiritds megtagad6s6r6l a tulajdonost a Szolg6ltat6 az ok felttintet6s6vel drtesiti, a-
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mennyiben a tulajdonos a kiildn kolts6get megfizette, a hullad6kot a megfelelS
drtalmatlanit6 he lyre szilIlitj a.

16/ Agyi4toedenyzetekbeszerzds6r6l 6s tisztitdshr6lazigdnybevev6 gondoskodik.

A krjzszolg6ltat6sra vonatkoz6 szerztjdds

8. $.

lll ASzolg6ltat6nak azigenybevevovel kotott szerzoddsben meg kell jelolni a teljesit6s
hely6t, idej6t, m6dj6t, a k<)szolg6ltat6s6rt fizetendri dijat, fenntartva a Szolg6ltat6nak
- az Onkormfinyzat dijmeg6llapit6 rendelete szerinti m6rt6k6nek megfelel6 - m6dosi-
t6sra vonatkoz6 jogait.

/2/ Ak6zszolg6ltat6s dija beszed6s6nek m6dj6t, az esetleges dijhritral6k behajtrisa 6rde-
k6ben a Szolg6ltat6 jogait.

l3l Az Onkorm6nyzat a Szolgdltat6val szerzod,6st kdt a hullad6ks zhllit1sra.
A szerziSddsnek a Ptk-ban szabtiyozott feltdteleken tul tartalmaznia kell:
- a kOzszol gilltaths tartalmht, a kozszolg6ltat6ssal ell6tott tertilet hatfurait
- a Szolgriltat6 szolg6ltat6si kdtelezettsdgeit
- az Onkormlnyzatnakaklzszolgriltat6s megszewezdsdvel6s fenntart6s6val kapcso-

latos k6telezetts6geit
- a koszolgilltatds dijit, a dij meg6llapithsirhoz szuksdges k6ltsdgelemz6st
- a dtj beszed6sdnek m6djdt, az ezzelkapcsolatos adatszolg6ltat6si kotelezetts6get
- a Felek kdlcson<is tijekoztatirsi kotelezetts6gdt.

A k<jzszolg6ltat6s dija

e. $.

/l/ A szolgiltat6st igdnybevevok a kdzszolgriltatfsdrt dijat k6telesek fizetni.
12/ Akozszolgdltatrls ell6t6s66rt a Szolg6ltat6t megilleto dijataz 6nkorm 1nyzat 6s a

Szolgrlltat6 k<izotti szerzod6sben meghat6rozottm6don kell megallapftani a Szol-
giitat6 6ltal v e gzett kri I ts 6 ge I emz 6 s al apj 6n.

/3/ Az igdnybevevot terhelo kozszolg|ltat6si dijat a Kdpvisel6testiilet illlapitjameg a
teleptildsi hullad6kkezelesi kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai
szabilly air ol sz6 I 6 242 I 2 o o o . lxrl. 2 3 . A(orm. rendelet alipj6n.

l4l Akozszolg6ltat6s dija az Sltal6nos forgalmi ad6val noveiten az egys6gnyi dijtdtel
osszege: 139,-Ft, amely a gyrijtcieddnyzet egyszeri tiritdsi diia.

lo.$.

lll Akdzszolg6ltat6s diiirt a szolgilltathst ig6nybe vev6 ut6lag, a Szolg6lt atovalk6t6tt
szetzodds szerint a Szolgriltato 6ltal megkiilddtt szdmlaalapj6n kciieles megfizetni.

l2l A Szolg6ltat6 a szhmlilt az ingatlantulajdonos6nak /haszn iloianaw negyedivente
ktildi meg.
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11. $.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi vagy haszn6lati viszonyaiban villtozhs kdvetkezik
be, rigy az fj tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen koteles
av5,ltozhs tdnydt 15 napon beliil irdsban bejelenteni a Szolgdltat6nak. A v6ltoz6s beje-
lentds6vel egyidejtileg az rij tulajdonos, illetve haszn6l6 6s a Szolg6ltat6 kozritt akoz-
szolg6ltat6i szerzodds l6trejtin.
Ennek a bejelent6snek a megt6tel6ig akozszolg|ltatisi dijat a kor6bbi tulajdonosnak
kell megfizetnie.

12.$.

/l/ A tulajdonos megtagadhatja a dij megfizetds|t abban az esetben, ha a Szolg6ltat6
kozszolgiltat6si kcjtelezettsdgdnek nem tesz eleget.

/2/ Nem tagadhat6 meg a dij fizetdse az lllbekezd6s szerint, ha a Szolg6ltat6t a koz-
szolg|ltatis nyujt6s6ban az idojhr6s vagy m6s elh6rithatatlan ok akad6lyozta 6s a

Szolg6ltat6 az akadilly elhdrft6s6t kdvetoen a lehetd legrovidebb id6n beltil p6tol-
ta mulaszt6s6t.

13. $.

A tulajdonost illetve haszn6l6t a Szolg6ltat6 vagy megbizottja a k6sedelembe esdst6l
sz6mitott 3o napon beliil ir6sban sz6litja fel dijfizet6si kdtelezetts6g6nek teljesitds6re.

Kedvezm6nyek 6s mentessdgek

14.$.

A K6pvisel6testtilet a kozszolg6ltat6si dij megfizet6sdt 2oo5. 6v folyam6n valamennyi
ig66nybevev6 helyett kozvetleni.il kiegyenliti a Szolg6ltat6nak.

Szab6lvsdrtdsi rendelkezdsek

15.$.

A kiilon jogszabillyban meghatArozott krjztisztashgi szab6lys6rt6sen tul szab6lysdrtdst

kovet el 6s 3o.ooo,-Ft-ig terjedci penzbirshggal srijthat6, aki:
a.l Az ingatlan 6s az ahhoztartoz6 jirda 6s 6rokszakasz tisztas6g6val 6s sikoss6g men-

tesitdsdvel kapcsolatos kotelezettsdgdt elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos sza-

b6lyokat megszegi.

b./ A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozszolgiltat6st nem veszi ig6nybe.

c.lHhztarthsi hullad6kot felhalmozvagy a kdzteriiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen

rendeletben me ghathr ozott felt6telekto I elt6r6 m6don kihelyez.

d./ A szem6tgyrijt6 tartfly tiszthntarthsi 6s fertotlenit6si k6telezetts6g6t elmulasztja.

e./ Hulladdkgyrijt6 taftill>ftrendeltetdstol eltdr6en haszn6l,nemh6ztart6si hullad6kot

rak a tart6lyba, rothad6, nagyoll btidris szemdt elsz6llit6s6r6l ds 6rtalmatlanit6s6r6l
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nem gondoskodik.

Ertelmez6 rendelkez6sek

16.$.

E rendelet alkalmaz6s6ban:
telepillesi hulladdk: ahiztartdsokb6l sz6rmazo szrlilrdhulladdk, illet6leg ah6ztart6si
hulladdkhoz hasonl6 jellegti, azzal egyitt kezelheto m6s hulladdk.
hdztartdsi szildrd hulladdk: a rendszeres h6ztart6si szilSrd hullad6k 6s az alkalmihfrz-
tart6si szil6rd hulladdk.
rendszeres hdztartasi szilard hulladdk: a lak6s, iidiilds, pihen6s sor6n az ingatlanon
/igy a lak6sokban, valamint nem lak6s celjira szolg6l6 egy6b helyisdgekben 6s teriile-
teken/ folyamatosan keletkezo, a Szolgilltat6 6ltal rendszeresitett gyrijtritart6lyokban
6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gy(4t5jdrattal, a jogszab6lyi el6ir6soknak megfeleki
zhrt rendszeni cdlg6ppel szrlllithat6 hulladdk ligy pl. a konyhai hullad6k, papir, tiveg,
csomagol6eszklz,hhztartisi ed6ny, kezi eszkiiz, rongy, sopred6k, salak, hamu, korom,
tov6bb6 kisebb mennyisdgti falvakolat, a kerti ds j6rdatakarftisi hulladdk, kisebb meny-
nyisegri falomb, nyesed6k, kardcsonyfa stb./.
alkalmi hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, iidiil6s, pihends sor6n az ingatlanon ligy
lak6sokban, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 egy6b helyisdgekben 6s tenileteken/
alkalmilag kdpzodott vagy felhalmoz6dott hulladdk, visszamaradt anyag, ha rendszere-
sitett gytijtoeddnyben - m6rete vagy min6s6ge miatt - nem helyezhet<i el, amely lehet
a./ lomtalanitds ald tartozd alkalmi hdztartdsi szildrd hulladdk: nagyobb m6rehi dara-

bos hulladdk ligy pl. nagyobb h6ztart6si eszkoz, berendezds i tdrgy, birtor, ilgybetet
stb./, amelyet a rendeletben kijelolt Szolg6ltat6 dvi egyszeri - elcire kdzzetett id,6-
pontban tort6no - lomtalanit6s sordn elszilllit

b.l esetileg szdll[thati alkalmi hdztartdsi szildrd hultaddk: az a.l pont al6 nem tartozd,
eseti megrendelds alapliln trtalmatlanit6s cdlj6b6l elsz6llitand6 hullad6k /pl. dpit6-
si, bontdsi tormel6k, aut6roncs stb./

egydb /nem hdztartdsi/ szildrd hulladek: azingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltat6 6s egy6b gazdasilgi tev6kenys6g sor6n, valamint ak)zintlzm6nyekben
keletkezo rendszeres egy6b szil|rd hulladdk 6s alkalmi egy6b szildrd hulladdk:
a'/ rendszeres egteb szildrd hulladdk: a tevdkenys6ggel dsszefiiggdsben - a tevdkeny-

sdg jellegdnek megfeleloen - rendszeresen 6s/vagy folyamatosan keletkezo, a Szol-
g6ltat6 iiltal rendszeresitett gytijt6eddnyben 6tmenetileg t6rolhat6, a jogszab6lyi e-
loir6soknak megfelelo rendszerti cdlgdppel sz6llithat6 egydb szil6rd,hullad6k, amely
annak elhelyez6sdre kijel6lt ilrtalmatlanit6 helyen, l6tesitmdnyben helyezheto el

b'l alkalmi egtdb szilard hulladdk: a tev6kenysdg fenntart6s6nak folyamat6ban esetileg,
nem ismdtlod6en keletkezo, a telepiildsi szil6rd hulladdk elhelyezdsdre szolg6l6 e-
gy6b 6rtalmatlanit6 helyen, l6tesitm6nyben elhelyezheto vagy hasznosithat6 egydb
sziltrd hullad6k.
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lIl Ez a rendelet 2oo3. janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba.
l2l Arendelet kihirdetdsdnjl a k<irjegyzti gondoskodik.

Mozsg6, 2oo2. december 3o.

Bedri Istv6n
polg6rmester

Kihirdetve: 2oo2. december 3o.

Dr. Szilas Tam6s
korjegyzo

Dr. Szilas Tam6s
kdrjegyz6


