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Szulim6n Kcizs6gi Onkorm6nyzat K6pviselotesti.ilete 5l2ol6.(Y.31.) onkorm lnyzati rendelete
a hulladdkgazd6lkodiisikozszolgirltat6sr6l szolo 712015.(V.6.) onkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s6r6l

SZULIMAN KOZSEGI ONKORMANYZAT KEPVISEL6TPSTUIPTP

5 I 20 | 6.(Y.3 I . ) cinkorm irny zati rendelete

a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgitltat6sr6l sz5l6 7/2015.(V.6.) rinkormrlnyzati rendelet
m6dosftrls616l

1. S. A rendelet 4. $. (l) bekezd6s a) pontja hely6be az ali.}bi rendelkezes l6p:

4. S.

(l)
a) hetente egy alkalommal vegzi a gyrijtoed6nybe - amely az ingatlantulajdonos 6ltal

kiv6lasztott 70 vagy 120 liter tirmdrt6kri - gytijtdtt teleptildsi hulladdk begyrijt6sdt 6s
elsziilitdsdt az elkiil<initetten gytijtritt hullad6kot k6thetente egy alkalommal sz6llitja el.

2. S. A rendelet az alirbbi l1lA. g-szal egdsziil ki:

11/4. S.

(l) Az ingatlanhaszniio a teleptil6si vegyes hullad6kot az e rendeletben meghatiiroz ott, az
ingatlanhasznii6ndl keletkezo hullad6kmennyis6gnek megfelelo m6retri gyrijtoed6nyben
gyujti, melynek haszniiatak<itelez6. A 60 literes gyrijtSedenyt csak a lak6ingatlant

egyedtil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 term6szetes szem6ly v6laszthada. Annak tdny6t,
hogy

a lak6ingatlant egyediil6s 6letvitelszertien haszniilja a jegyzi5 riltal ki6llitott igazol6st kell
benyrij tania a Kcizszolg iitato r6szere.

(2) A telepiildsi papir-, iiveg-, mtianyag-, f6m- ds zdldhullad6kot a teleptil6si vegyes
hullad6kt6l elktil<initetten kell gyrijti.

(3) A zcildhullad6kot azingatlanhaszniio - amennyiben ennek kiikjn hasznosit6sa (pl. kom-
poszt6l6sa) nem megoldott - a Kozszolg6ltat6 iital elozetesen meghirdetett helyen es ido-
ben helyezheti el.

(4) Az dnkormiinyzatkdzigazgat6si tertilet6n kialakitott hullad6kgytijto szigeten a papir-,
iiveg- 6s mtianyag hullad6k elktil<jnitett gytijtdse ds elszilllit6sa terit6smentes kcizszolg6l-
tat6s keret6ben t<irt6nik.

3. $. A rendelet az alitbbi 12lA-l2lB. g-szal egdszi.il ki:

Kiizteriiletek tisztrintartfs{nak r{ltal6nos szabf lyai

tt3

l2lA. S.
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(1) A kcizteriiletet, a kapualjakat 6s 6d6r6kat beszennyezni, ott hullad6kot eldobni,

szeszes italt fogyasztani tilos.

(2) A kciztertileteken elhelyezett berendez6si 6s felszerel6si tfrgyakat, a fakat 6s egydb

ncivdnyzetet rongiilni, beszennyezni tilos.

(3) K<imyezetszenrryezest dugul6st, rong6l6st okoz6 anyagot kozteriiletre, Srokba,

viznyelo aktftba, kutakba elhelyezni, kicinteni, vezetni tilos.

(4) Az ingatlanhasm6l6 koteles az ingatlannal errntkezo k6ztertiletet az itpadkiig
gondozni az alilbbiak szerint:

1. Takarit6s a b-e.) pontokban meghatitrozott kozteriileteken.

2. Sikoss6g-mentesit6s a jirdtn,j6rda hi6nyitbanaz ingatlan ment6n, 1,5 m sz6les sSvban.

3. Zoldterilet 6s a gyepes itrokkaszitlisa az irtpadk6ig.

4. Nyilt arok folyamatos karbantartasa, kapubej6r6k alatti ittereszttsztdntart6sa.

5 . Y izelv ezeto mtit6rgyak tisztit6sa.

(5) Az ingatlan elotti j6rd6n osszegytijtdtt hullad6kot a hiztartilsi hullad6k sziilitisdra

szolg6l6 gyujt6ed6nybe kell elhelyezni.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 koteles az ingatlana elotti itrdifi 6ttor5 gazt a burkolat rong6l6sa

n6l-

ki.il kiirtani.

1218. $.

(1) Az 6nos esotol, jdgtol vagy h6t6l sikoss6 v6lt burkolatot folyamatosan sikoss6g

mentesse kell tenni. A sikoss6 valt jirddtreggel 7.00 6riig kornyezet kim6lo sz6r6anyaggal

(pl. homok, hamu, kis szemcsdjri salak stb.) a j6rda melletti ingatlanhaszn6l6nak fel kell

sz6rni.
(2) Az ingatlan melletti jirda, t6rburkolat h6 eltakarit6s6r6l 6s sikoss6g mentesit6s6tol, a

vizelvezeto 6rok megtisztit6s6r6l azingatlanhaszniio kdteles gondoskodni.

(3) A Kar6csonyi tinnepek ut6n a fenyof5k kozteri.iletrol ttirt6no elsz6llit6s6r6l a

kozszolgiita-
t6nak kell gondoskodnia. A lakoss6g a fenyof6kat a hullad6kgyujto ed6nyek mellett he-

lyezheti el legk6sobb, minden 6v janu6r l4-ig.
(4) Ha b6rmely sziilitmdny fel- vagy lerak6s6n6l, sziilitdstrnii a kdzteriilet

beszennyez6dik, a

sziilit6 kcite I e s azt haladektal anul me gt i szt itani .

4. S. A 14. $. hely6be az alihbi rendelkez6s l6p:

14.$.

( I ) A krizszo I g6ltat6si dijat az in gatlanhas znii6 hely ett az <jnkorm ttny zat frzetr.

(2) A dij megfizetheto csekken, Stutal6ssal vagy a jogszab6lyban meghatfrozott egydb

m6don

a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si KoordinSl6 6s Vagyonkezelo Lrt. reszere.

(3) A kdzszolgdltat6si dijat az 6nkorm6nyzat a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6lo

ds Vagyonkezelo Zrt.6ltal megki.ild6tt sz6mlaalapjin koteles megfizetni, akozszolgilha-
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tftsi szer zo dd s b e n me ghatilt o zott gy akor i s ri g g al.

(4) K6sedelmes dijfizet6s eset6ben a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 es Vagyon-
kezelo Zrt. jogosult k6sedelmi kamat felszitmitlsira.

5. $. Hatrilyffiveszti a rendelet 6. $.(2) bekezd6s 4. mondata 6s a 13. g-a.

6. $. Ez a rendelet a kihirdet6sdt koveto napon l6p hatrilyba.

Szulimiin, 2016. mrijus 26.

Bedo Istv6n

polg6rmester
Dr. Szilas Tam6s

jegyzb
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