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S6sd V6ros 6nkorm6n yzata Klpvisel6-testiilete

5/2 0 I 5. (III. 3 0. ) onkorm itnyzati rendelete
a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatisrril I

S6sd V6ros Kdpviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrveny S8. g (a)
bekezdesben kapott felhatalmaz6s alapjrin, Magyarorsz6ghelyr onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.
6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l) bekezdes 19. pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CL,XXXV. t<irv6ny 35. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatk<ir6ben elj6rva a kcivetkez6ket rendeli
el.

| , .,,'n-

(l)

, l. fejezet
Altaldnos rendelkez6sek

l. $

A rendelet hat|lya Srisd v6ros kozigazgatisi teriilet6n a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasznril6ira (a
tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhasznill6) terjed ki. Az <inkorm6nyzat a
hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltatilst az l. sz6mri mellekletben foglalt kozigazgatfusi
teriileten biztositj a.

E rendelet hat|lya a gazdiikod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 tev6kenys6ge sor6n
k6pz<idcitt hiutartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszetkepezo elkiilcinftetten gytijt<itt
hullad6kra akkor terjed ki, ha azt a gazd6lkod6 szewezet ingatlanhasznii6 a
k<izszolg6ltat6nak adj a itt kezel6sre.
Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
torv6ny 6s v6grehajt6si rendeletei szerinti tartalommal kell 6rtelmezni.

(2)

(3)

2.$

(l) A k<izszolg6ltat6s
a) az ingatlanon tlsszegytijtdtt - elkiilcinitetten gyiijtcitt 6s vegyes - telepiil6si hullad6k
(a tovribbiakban : hullad6k) rendszeres elsz6lli t6s6ra,
b) a hullad6k 6rtalmatlanitdsilt, hasznosit6sat szolg6l6l6tesitmdny mrik6dtet6s6re,
c) a begytijtcitt hulladdk 6rtalmatlanitiisra 6s/vagy hasznosit6sra tcjrtdncl iltadisina,
d) a hulladdkgyrijto szigetre telepitett gytijtoeddnyben elhelyezett teleptildsi hulladdk
elsziilithslra, korny ezet6nek tisztdntarlinlra,
e) az ingatlanon keletkezo nagydarabos 6s a lomtalanit6s kcir6be vont lom hulladdk
gytij tdsdre ds sz6llit6siira
terjed ki.

(2) Az cinkormfinyzat a hullad6kgazdillkodfusi k<izszolgriltatrlst a D6l-Kom D6l-dun6ntfli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft-vel, mint k<izszolgiiltat6val (a tov6bbiakban:
kdzszolgiitat6) kdtcitt hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat1si szen1dds ftj6n biztositja.(3) A k<izszolgiitato a hullad6kgazditlkoddsi tev6kenys6get - a szolg6ltatris6rt val6 teljes
felel6ssdgdnek fenntart6sa mellett - alvrillalkoz6val is v6seztetheti.

' Egys6ges szerkezetbe foglalva a jegyzb 6ltal a912015.(VI.lg.) 6s a
tekkel. 2017. januir l-jdt6l hat6lyos sz6veg.
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3.$

(1) A rendszeres hullad6ksz6llitrlsba bevont tertileten a termdszetes szern6ly

ingatlanhas znii6 koteles a kdz szol g6ltat6st i g6nyb e venni.
(2)' A gazdrilkod6 szervezetek kdtelesek a keletkezett telepiil6si hulladdkalkat a lakosstigi

hullad6kokt6l elktil<initetten gytijteni, es a hdztart6si hulladdkhoz hasonl6 hulladdk

reszetkepezo vegyes hulladdkot kdtelezSen a kdzszolg6ltat6nak 6tadni, fiiggetleniil a

v dgzetr tevdkenysd g j elleg6t6l. Lakoss6gi t6rol6eddny esetdbe n gazd6lkod6 szew ezet

resz5re befogad6 nyilatkozat nern adhat6.

4.$

Az <inkorminyzat 6s a k<izszolgilltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ell6t5s6r6l r6szletes kdzszolgilltat6si szerz6d6sben 6llapodnak meg, amely tartalmazza a

tev6kenys6g elhit6s6nak hat6mapjait 6s id6tartam6t is.

(l) 3

5.$

A k<izszolgilltat6 6s az ingatlanhasznill6 ir6sban kdzszolgiitatfni szerz6ddst kdt
egymdssal a k<izszolgilltatils ig6nybe v6tel6re. A szerz6dds megkdt6s6nek elmaradhsa

vagy k6sSbbi megkdt6se nem mentesiti a k<izszolgilltat6t a folyamatos rendelkezdsre

6ll6s, az ingatlanhasznill6t a k6zszolgilltatis kdtelez6 igdnybev6tele 6s a diiftzetfs
teljesit6se al6l.
A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s tekintet6ben a kozszolg|ltat6 6s az

ingatlanhaszn6lo kcizdtti szerz<ld6ses jogviszonyt - a szerzod6s irSsba foglakis6n kiviil
- a k<izszolg6ltat6 rendelkez6sre 6lllsa vagy aktizszolg6ltat6s els6 ig6nybev6telehozza
l6tre.
Az (1) bekezd6sben foglalt k<izszolg6ltatSsi szerz6d6s tartalmazza kiil<in<isen:

a) a ko zszol g6ltat6 m e gn evez 6s6t, sz 6khel y6t,

b) a kdzszolg6ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6 6s amennyiben a szem6lye eltlr, az

ingatl antul aj dono s adatait,
c) azingallan cim6t,
d) a kozszolg6ltat6shoz ig6nybe vett hullad6kgytijt6 eddny rirm6rt6k6t, databszhmifi,

tipus6t.

II. fejezet
A kiizszoleiltatis ell6tis6nak rendie 6s m6dia

1. A kcizszolg6ltat6 kozszolgilltat6ssal kapcsolatos jogai 6s k<itelezetts6gei

6.$

(1) A krizszolg6ltat6 a k<izszolg6ltat6s sor6n

a) azingitlanon keletkezetlvegyes hullad6k begytijtds6r6l heti egy alkalommal,

b) az ingatlanon keletkezett elktildnitetten gyrijttitt hullad6k begyiijt6s6r6l havonta egy

alkalommal.

2 Abekezd6s szciveget a912015.(yl.l8.) dnkorm6nyzati rendelet l. g m6dositotta. Hatalyos 2015. jrilius l-jet6l'
3 Az utols6 mondat sz6veg6t a Sl)OtS.(Vt.l8.) onkorm6nyzati rendelet 2. $ illesztette be. Hatalyos 2015. jtilius

1-j6t6l.
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(2)

(3)

3

c) a szelektiv gyrijtoszigeteken elhelyezett gytijt6ed6nyek iiritdsdrol sziiksdg szerint, de

havonta legal6bb egy alkalommal
d) a nagydarabos hullad6k (lom) begyrijt6s6rol 6vente k6t alkalommal kiil<in tdrit6s

n6lkiil
k6teles gondoskodni.
A begytijtds rendj6nek r6szletszabillyait (ritvonal, sz6llit6si nap) a kozszolgtitat6 az

dnkorm 6nyz attal e gy eztetett m 6 don 6ll apitj a m e g.

A sz6llit6s id6pontj6ban bekcivctkezett v6ltoz6sokr6l a kozszolgiitat6 az

ingatlanhaszn6l6t- avflltozhs bekcjvetkezte elott 15 nappal - ir6sban vagy hirdetm6ny

ritj an kdteles t6j ekoztatni.

7.$

(1) 4 A k<izszolg6ltat6 a hulladekkezelesi kozszolgilltat6s keret6ben a hulladek elsz6llit6s6t

megtagadhatja:
a; J.endetetben foglaltakt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

b) ha a hullad6k 1em szabv6nyos, z6rt tfuol6ed6nyben, a t<ibblethullad6k nem a

k6zszolg6ltat6t6lv6s6rolt jelzettzsillsm.kertilkihelyez6sre,

c) a t6rol6ed6nyben a teiepiil6si szil6rd hullad6k korebe nem tartozo aryag keriilt

eihelyez6sre 1pl. fonO hamu, k6- 6s 6pit6si t<irmel6k,6llati tetem, mar6, metgezo anyag,

elektronikai ilullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy robban6

anyag,nagyobb terjedelmii vagy-srilyu-t6rgy), amely vesz6lye zteti ahullad6ksz6llit6ssal

foglalkoz6 alkalmazott eg6szi6g6t,-vagy-megrongSlhatja a gyrijtoberendezdst, illetve

6rtalm atl anit6s a soriin v eszlly ezteti a kcirnyez etet'

d) vagy koriilotte szab6lytalanul, annak mozgat6s6t 6s iirit6s6t akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre,

e) a tSrol6ed6ny mozgat5sakor akiszor6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt

ed6ny),
O a k<izszolg6ltat6 a tarol6eddnlt jrirmrivdvel 6nhib6j6n kiviil nem tudja megkozeliteni

v agy az edlnyzet mozgathsa akadillyozott'

g) amennyruen a t6roi6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil, a tarol6ed6ny matric6j6nak

hi6nYa, illetve s6riil6se eset6n'

(2) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott esetekb en a kozszolg6ltat6 az ingatlanhasznill6t

iriisban, haladdktalanul Ertesiti a hullad6k elsz6llit6sa megtagad6s6nak t6ny6r6l 6s

okrlr6l. Az ingatlanha sznilo koteles a megtagadSshoz vezeto okot vagy okokat

megsziintetni, illet6leg a megsztintet6sr6l gondoskodni'

(3) A hullad6k eisziilititshnak (1) bekezd6sben meghatirozott okb6l tort6n6 megtagad6sa

az ingatlanh asznSl6kozszolg6ltathsi dijfizet6si kotelezetts€glt nem 6rinti'

(4) Az iirit6si mrivelet sor6n kisz6rodott truttaOetot akozszolgiitat6 a begyrijt6si folyamat

megszakitas6val, k6sedelem n6lkiil, marad6ktalanul kdteles feltakaritani'

8.$

Az onkorm inyzatbiztositja ak6zszolg6ltat6 javasl ata alapitna koztertilet ingyenes hasznilatifi

a t6rol6ed6nv.t er gytijt6szigetek tihelyezeiehez,tfrol6s6hoz, es megk<izelit6s6hez'

4 Az f)6s I alpontot beillesztette a912015.(YL l8.) onkorminyzati rendelet 3. $. Hat6lyos 2015. jflius l-jdt6l.



(l)

e.$

A nagydarabos hulladdk szewezett gytijtds6rril 6s elszilllitrls6r6l (lomtalanit6s) 6vente
k6t alkalommal a kcizszolgilltat6 az iltala meghirdetett lomtalanftrlsi id6szak alatt
t6rit6smentesen gondoskodik.
A lomtalanft6s id6pontj ir6l akozszolgilltat6 egy hdttel kor6bban 6rtesiti a lakoss6got.
Lomtalanitiis keret6ben nem sz6llithat6 el:
a) 6pit6si-bont6si tcirmel6k;
b) gumiabroncs;
c) elektronikai hullad6k.
d) egy6b vesz6lyes hullad6k;
e) elkiildnftetten gytij tend6 papir -, mtianyag-, riveg- 6s femhullad6k.

2' Az ingatlanhasznSlokozszolgSltat6ssal kapcsolatos jogai 6s k<itelezetts6gei

10.$

Az ingatlanhasznii6 az ingatlan tertilet6n kepz6d6 hulladdkot az ingatlaniin
hulladdkfaj t6k szerint elkiil<initenen gyiij ti, ds
a) a vegyes hullad6kot akozszorgilriuto"ut rendszeresen iftadja,
b) a ktiltin gyijtdtt pap ir-, f1m- ds mtianyag hulladdkot akozszolgirltat6nak rendszeresen
i"/tadjavagy
c) a- ktil<in gyrijtott papir-, fem- 6s mrianyag hulladdkot hulladdkgytijt<i szigeten
elhe I yezett m e gfe I e 16 gyrij t6 e d6n yb e hely ezi,
d) a ktiltin gnijt<itt iiveghulladetoi truttaddkgffit6 szigeten tdv6 gytijt6eddnybe helyezi,e) a ztildhulladdkot elstisorban komposztiilja, h; ennek feltdtelei nem rillnakrendelkez6sre, az a) pont szerint a vegyes hullad6kkal egytitt helyezi el atriro 16 ed6nyb en, kar6cs o nyf6t az ed6ny m el I ett.
Az ingatlanhasznii6 az (1) bekezd6s bJ:- d) 6s e) pontj6ban foglalt kiikin gyrijt6tthullad6kot, tov6bb6 az elektronikai hullad6tot, gu-iuuron"csot, akkumul6tort 6s 6pit6si-bont5si tdrmel6ket a ktizszolg6ltat6nak az-iltala rizemeltetett hullad6kudvarban(Oroszl6) is 6tadhatja
A hulladdk gytijtds6re-szolg6l6, ktilcin gyrijtdtt hulladdk eset6n az erre utal6 jelz6ssel
:tt?t".tJ 

trirol6ed6nyt, illetve annak p6tl6!6t az ingatlanhu"riarckdteles biztosftani.A hulladdk gyiijtdse, kozszolgiitai6nak val6 dladisig t6rtdn<i trirol6sa az ingatlanon,t6rsashdzak eset6n az efte a cllrakijeldlt k6ztertileten-t<irt6nik.
A hulladdk kcizszolgriltat6nak tctrtdn6 (l) bekezdes a) es u; pont szerint i 6tad6sa at6rol6ed6ny k<jzteriiletre helyez6sdvel trirtdnik A t6rol6ed 6nyt a sziilit6stmegel6zri nap18 6r6t6l, a szilllitds napjrin legk6s6bb. a 

.6raje kell kihelyezni, 6s a sz6lllt6s napjrinlegkds6bb 21 6riiga kdzteriiletnit et kell t6volftani.

(2)
(3)

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(l)

ll.$
Az ingatlanhasznril6,a t6rol6eddnyben az ingatlanon keletke zo hulladekot tcim<jrftds
l61}frl,- ,:gv helyezheti el, hogy annak f"a"l" zhrhato legyen, valamint az ahullad6kszrillitris soriin a kozszolgiltat6 alkalm azottainak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t neveszflyeztesse, a gdpi iirit6st ne akad6lyozza, aztirit6 berendezdst ne k6rositsa.
A t6rol6ed6nybe tilos mdrgez6,vesz6lyes,-robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amelya kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi ep'.ege, vagy 6let6t vesz1lyezteti,vagy begyrijtdse sor6n a g6pkocsi mriszaki berendezdsdlen rongril6dast iddzhet el6.

(2)



5

furtalmatlanithsa/hasznositilsa sor6n vesz5lyezteti a k<irnyezetet, vagy az
6rtalmatlanit6/hasznosit6 telep mtiszaki berendezdseit.

(3) A t6rol6ed6ny folyamatos tisztilntart6sa az ingatlarrhasznii6 feladata. A trirol6ed6nyt
sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni.

(4) A kdzteriiletre kihelyezetttirol6ed6ny nem akad6lyozhatja a j6rmi 6s gyalogos forgal-
mat, es elhelyez6se egy6bk6nt sern j6rhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek
el<iiddz6s6vel.

(5) Tilos a tarol6ed6ny k<irny6k6t, megkozelit6si ritvonalirt tirgyak elhelyez6s6vcl vagy
parkol6 g6pjrirmtivel oly m6don elzitmi, amely a gytijt6eddnynek a gyakorlatban
kialakult m6don tcirt6n6 tirit6s6t akadillv ozza.

(1)

12.$

A kozszolgdltatiisban rendszeresitett - a2. szdmimell6kletben felsorolt - trirol6ed6nyek
k<iziil az ingatlanhaszn5l6 viiasztja ki a szerzoddtt eddnym6retet. A t6rol6ed6nyt rigy
kell kivdlasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyis6gdvel, figyelembe
vdve a begytijt6s gyakorisdgit 6s az 6rintett ingatlant haszn5l6 term6szetes szem6lyek
szhmflt.
A szerzodott iirtartalmri eddnyzetben elhelyezhet<i hullad6kmennyis6get alkalom-
szeriien meghalad6 hulladdk kizdr6lag a kdzszolgilltatSt6l v6stirolt, jelz6ssel elliitott
zsitkban helyezhet6 el. A jelzett zsitk inatartalmazza a hullad6k elsziilititsinak, kezel6-
s6nek 6s Srtalmatlanit6s6nak kolts6g6t. Amennyiben a t<ibblet vegyes hullad6k elhelye-
z6se nem a jelz6ssel ell6tott zsilkban kertil kihelyezlsre, tgy a k6zszolg6ltat6 a
tobblethullad6k elsz6llitAs6t megtagadj a.

A 2. mell6klet a) pontj6ban meghatfurozott t6rol6ed6nyhasznillata csak a lak6ingatlant
egyediil 6s 6lewitelszeriien haszn6l6 ingatlanhasznii6 r6szdre enged6lyezhet6.
A (3) bekezd6sben meghatiirozott esetben az ingatlanhasznill6 k<iteles a jegyzo 6ltal
kiadott igazolilsbenyfjt6s6val nyilatkozni a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek helye szerinti
kdzigazgat6si cimen bejelentett szem6lyek szitmdrol vagy az ingatlan funkci6jrlr6l 6s
hasznfilatinak m6dj6r6l. A 60 literes gyrijt6eddnynek megfelel6 krizszolgrlltat6si dij
alkalmazis6ra a nyilatkozatbeadirsdt k<ivet6 h6nap elsS napj6t6l kezdod6en kertilhet
sor. Az ingatlanhasznill6 kdteles az egy hSztart6sban 616 szemdlyek szim1ban
bektivetkezett viitozitst a v6ltoziis bekrivetkez6s6t6l sziimitott 15 napon beltil a
kozszolgiitat6 rlsz5r e bej elenteni.
Amennyiben a k<izszolgiitat6 megdllapitja, hogy az ingatlanhasznitl6 az egy
hSztatthsban 616 szem6lyek szitma tekintet6ben tett nyilatkozataval6tlan, igdnyt tarthat
a val6tlan tartalmri nyilatkozat benyrijt6srinak id6pontjiiig visszamen6leg 1 db 120 liter
tirtartalmf t6rol6ed6ny heti egyszeri iirit6si gyakoris6g figyelembev6tel6vel
meg6llapithat6 szemdtsziilitilsi dij 6s a 60 liter tirtartalmf trlrol6eddny utdn megfizetett
szemftsziil f t6s i dij kiikinbozetdnek e gycis sze gti megfi zetdsere.

(2)

(3)'

(4)

(s)

13.$

A k<izszolg6ltat6s megszervezlslhez 6s a dij sztmldailsilhoz sziiks6ges adatokat - azirisbafog-
lalt szerziSdds elmaradtisa eset6n is - az ingatlanhasznSlo kdteles bejelenti, illetve akozszolg{1,-
tat6 felhiv6s6ra (sajt6, sz6r6lap,lev6l ritj6n is) az adatszolg1ltat1snak k<iteles eleget tenni.

5 A (3)-(5) bekezd6seket beillesztette a912015.(YL 18.) onkormilnyzatirendelet 4. g. Hat6lyos 2015. jrilius l-
j6t6l.



1s.$

Az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bek<ivetkezett villtozSst a kozszolg6ltat6nak 3

munkanapon beliil ir6sban be kell jelenteni.

3. Az iidiil6ingatlanokra 6s az id6legesen hasznSlt ingatlanokra vonatkoz6 szabtiyok, a

ko zszol g6ltat6s sziineteltet6s e

16.$6

Az iidtil6k6nt hasznositott ingatlanok tulajdonosai a k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re m6jus 1-

t6l okt6ber 31-ig kdtelesek, az 6ves kdzszolgr{ltat6si dij fel6t fizetik, a kdzszolg6ltat6s

sziineteltet6s6t nem k6rhetik.
17.$

(l)

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

6

14.$

Amennyiben azingatlantulajdonosi,hasznillati viszonyaibanv6ltoz6s kcivetkezik be, az

rij tulajdonos vagy haszn5l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles avilltozits
t6ny6t l5 napon beltil ir6sban bejelenteni a krizszolg6ltat6nak.
Az (l) bekezd6sben foglalt bejelent6s megt6tel6ig - a bejelent6s elmulaszt6sa eset6n a

bejelentdst kcivet6 h6nap l. napj6ig - a k<izszol gilltatds dijitt a kor6bbi ingatlanhasznfllo
kdteles megfizetni

A kozszolg6ltat6s ig6nybe v6tel6re egesz 6vben k<itelezett, a tarol6ed6nyt egyediil hasz-

n616, ir6sbeli kdzszolg{itathsi szerz6d6ssel rendelkez6 ingatlanhasznil6 akozszolgil-
tatiis sztineteltet6sdt a bejelent6st6l sz6mitott legfeljebb I 6v id6tartamra irilsban k6rheti,

amennyiben ingatlan6t k6t naptriri h6napn6l hosszabb ideig nern hasznillja. A sziinetel-

tet6s id6tartamhraaz ingatlantulajdonos - a bejelent6st k<ivet6 id6pontt6l kezd6d6en -
mentesiil a d{jfizetdsi kcitelezetts6g al6l. A bejelentdst legkds6bb a sziineteltet6s meg-

kezdds6t megelozo 8 munkanappal bezfu6lag, a k6zszolg6ltat6 reszlre ir6sban, 1ev6l,

fax vagy e-mail formSj6ban kell eljuttatni.
Az (1) bekezd6sben foglalt bejelent6st a szenodeses viszonyban 5116 ingatlanhasznfio

vagy meghatalmazottja teheti meg.
Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 bejelent6s -
legaldbb 8 munkanappal a sziineteltetds lejfrta el6tt - megism6telhet6.

A bejelent{sben foglaltak val6s6gtartalm6t a krizszolgilltat6 ellenorizni jogosult.

Amennyiben a kcizszolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlanhasznSl6 sziineteltet6sre

vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, a sziineteltet6st visszavonja, a kozszolg6ltat6si dij

visszamen6leg egy 0sszegben eseddkess6 v6lik.
Ha az ingatlan a sztineteltet6si idotartamlejfurta el6tt fjb6l lakott6 v6lik, annak t6ny6t a

kcizszolgiiltat6val szerzoddtt ingatlanhasznirlo vagy meghatalmazottia kdteles legaldbb

3 nappal kor6bban akdzszolghltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal bejelenteni.

(l)

6 A g szovegetagl2}l5.(VI.l8.) dnkormAnyzatirendelet 5. $ m6dositotta. Hat6lyos 2015. jrilius l-jdt6l'
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III. fejezet
A kiizszoleiltatfs diia

18.$7

4. Dijkedvezmlny

le.$

(l) A kdzszolg6ltat6si dij megfizetls5hez term6szetbeni telepiil6si t6mogat6sk6nt 50%-os
kozszolg|ltat6si dijkedvezm6nyben r6szesiti az <inkormiinyzat azt a70. 6letev6t betoltdtt
szem6lyt, aki az ingatlanban (lak6sban) egyediil 61.

A kedvezmdnyre val6 jogosultsiigot, valamint az azt 6rint6 villtozitst a Srisdi Krizcis
Onkormiinyzati Hivatal Hat6s6gi Irod6j6ban (a tovribbiakban: hivatal) kell bejelenteni
15 napon beliil.
Az (1) bekezd6s szerinti kedvezm6nyre jogosult szemdlyekr6l a hivatal igazol6st kiild a
kozszolgSltatf rlszdre minden negyed6v utols6 h6nap 10. napj6ig.

IV. fejezet
A hullad6kudvarok 6s wiiit6pontok is6nvbev6tele e

20. $ 
to

Az elkiiltinitetten gytijtritt hulladdkot az ingatlanhaszniil a krizszolgiitat6 iltal.
tizemeltetett hullad6kgytijt6 pontra, hullad6kgyrijt6 udvarba, ittvetelihelyre vagy akoz-
szolgiltatirs kdrdbe 1'artoz6 hulladdkot kezelo l6tesitm6nybe (a tov6bbiakban egyiitt:
hullad6kudvar) is szilllithatja 6s ott a kozszolg6ltat6nak ittadja, illetve ktil<in gyujt6-
ed6nyben elhelyezheti.
A teleptilds lakosai szitmira ig6nybe vehet6 hulladdkudvar cfmdrdl a k<izszolgSltat6 a
helyben szok6sos m6don a telepiil6sen 6s honlapj6n nyujt tdjlkoztatfust. A krizszol-
giltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban kozzlteszi tovribbS a hullad6kudvar nyitva
tart6si rendj6t, a gytijthet6 egyes hullad6kokra 6s az ig6nybe v6tel m6dj6ra, mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 t6j6koztatrlst is.
A k6zszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabillyzathban meghatfurozza a
term6szetes szemdly ingatlanhasznfio 6ltalahullad6kudvarban elhelyezhet6 hullad6kok
mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6 az (l) bekezd6sben foglalt
hullad6kudvari szolg6ltat6st csak ,igy gyakorolhatja, ha egy6bk6nt a
hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgilltat6si dijat megfi zette.

(2)

(3)

(2)

(l)

(3)

7 A $ szovegdt a 1112016.(X[.16.) dnkorm5nyzati rendelet 2. $ hatrilyon kivtil helyezte. Hat6lytalan 2017 . janufr
l-j6t6l.
8 A bekezd6s szciveg6t a912015.(YL l8.) onkormfunyzati rendelet 6. g m6dositotta. Halilyos 2015. jflius 1-jdt6l.
e A fejezetcimet a lll20l6.(XII.16.) cinkorm6nyzati rendelet l. $ (1) bekezd6s m6dositotta. Hat6lyos 2Ol7 . ja-
nurir l-jdt6l.
r0 A $ szcivegEt a l112016.(XII.16.) cinkorm6nyzati rendelet 1. $ (2) bekezd6s m6dositotta. Hatalyos 2017. janutr
1-idt6l.
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V. fejezet
Hatrl]yba l6ptet6 rendelkez6sek

21.$

E rendelet 20l5.6prilis 15. napj6n l6p hatilyta.

-22.9

Hatdlyit veszti a telepiil6si szildrd hutlad6k kezel6s6vel kapcsolatos k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6
1312002.(){ll.16.) tinkorm6npati rendelet, a m6dosit6s6r6l rendelkez6 212003.(lII.3l.),
4t20(3.(ntJ4.), t7t2003.(xJl.l5.), t5t2004.(xt.29.), 1212005.(xII.08.), 1212006.(xII.18.),
r3t2007.(xIJ.2t.),14l2008.(X[.15.), 20t2009.(Xtr.2r.), t2/2010.(xII.20.), r5l20ll.(xII.l6.),
112012.(11.6.),612012.(I\f .27.) 6s7/2013.(YL03.) dnkorminyzan rendelaekkel egyutt

23.$

Ez a rendelet a bels6 piaci szolg6ltatisokr6l sz6l6 2006/l23lEK ir6nyelvnek val6 megfeleldst
szolgrilja.

S6sd, 2015. m6rcius 26.

Rabb Gy6z6n6 sk.
polg6rmester

A rendelet kihirdetve.
S6sd,2015. mircius 30.

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyz6

Kiadm6nyhitel€flI:
2017.janu6r 6.

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyz6



1. sz6mir melldklet

Sdsd vdros kiizigazgatdsi teriiletdn a telepiilisi szildrd hulladdk kezel4sivel kapcsolatos
kdzszolgdltatdsba bevont utcrik

Ady Endre utca
Akilcfa utca
Anna utca
Arad utca
Arany J6nos utca
Attila utca
B6ke utca
De6k t6r
Di6fa utca
Dbzsa Gydrgyutca
Erzsdbet utca
F6y Andr6s utca
Grirdonyi Glzautca
HSrsfa utca
Hcirny6k
J6kai M6r utca
J6zsef Attila utca
Kaposviiri rit
Kolozsv6r utca
Kossuth Lajos utca
Miiria utca
M6rtirok irtja
Moicz Zsigmond utca
Nagyv6rad utca
Orgona utca
Pet6fi Siindor utca
Pozsony utca
R6k6czi Ferenc rit
R6zsa utca
Szent Imre rit
Temet6 utca
Tompa Mihrily utca
Tor<ikmalom utca
Vasirt utca
Viola utca
Zoldfautca
Zinyi Mikl6s utca
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2. szhmfmell6kletrr

A hullad6kgazdSlkod6si krizszolg6ltat6s sordn v6laszthat6 szabv6nyos t6rol6edenyek:

a) 60 literes szabvilnyos t6rol6ed6ny
b) 80 literes szabv6nyos t6rol6ed6ny
c) 110 literes szabvdnyos t6rol6ed6ny,
d) 120 literes szabv6nyos t6rol6ed6ny,
e) 240 literes szabvdnyos tarol6ed6ny,
f) 7 7 0 literes szabviinyos tarol6ed6ny,
g) 1100 literes szabviinyos tarol6ed6ny,
h) Egyedi jelol6ssel ell6tott zs6k.

rr 

" 
-"t--.,."a*rr, a 9/2015.(VI.l8.) onkorm hnyzatirendelet 7. $ m6dositotta. Hat6lyos 2015' jrilius l-j6ttil.


