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Vejti Kiizs6g Onkorm6nyzati Kdpvisel6-testiilet6nek

812002.(XI. 16.) Vejti Kiizs6gi Onk. sz6mri rendelete

a l<iiztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6l<ra vonatl<oz6 helyi
kiizszolgSltatSsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Bevezet6

Vejti kozsCg Onkolnrdnyzatdnak l(Cpvisel6-testtilcte a teleptilds tisztasilgAnak fenntaltdsa Cs a teleptitCsi szildrd
Itulladikkal dsszeii.iggo kdtelez6 helyi kdzszolgdltatAs szabdlyoz6sa irdekiben, az egyes helyi kozszolgAltatdsok
kotelezo igenybevetcler'6l sz6l6 1995. evi XLII. Tv. 2.$ alapjdn es a hullad€kgazddlkoddsr'6lsz616 2000. ivi
XLIII. Tv. 23.$-dban kapott J"elhatalmazds alapjdn figyelenrnrel e tcirvCnyekben, valanrint a242/2000.(XII.23.)
I(onn. Rendeletben, ts az lll)86. (ll.2l ) tVM.EUM egyrittes lendeletben foglaltakra a kOvetkezd lendeletel
alkotja.

A Rendelet c6lja

A lendelet cilja, hogy \rejti k6zsig kdzigazgatitsi tertileten a kdztisztasdgot fenntailsa a telepiilCsi szil6rd
lrulladikla vonatkoz6 kozszolgdltatdst, annak kdtelezo igenybevitelet biztositsa Cs az ezekkel kapcsolatos
fbladatokat, kcitelezettsegeket es tilalurakat a ltelyi saidtossdgoknak megfelel6en rendezze,

1.S

AltalAnor rendclkezdsek

( l ) A jelen rendelet (tovdbbiakbalr: "R") lratAlya kiterjed a (2) bekezdCsben foglalt elterCssel Vejti kdzsdg egesz
kozigazgatAsi tertiletele.

(2) A tclepiilesi szildrd hulladekkal kapcsolatos kdzszolgdltatds kiterjed a kOzsdg belteliilete valamennyi
utcdjdban liv6 ingatlan tulajdonosaila, birtokosaira vagy haszndl6jdla (tovdbbiakban: "ingatlun
tulajdonos/igdnybetcr,6re") a lrulladik iisszegytljtdsdre, elsz6llitdsdra, 6flalmatlanitdsdra, elhelyezesbre
ildnyu16 kdzszolgdltatdst ell6t6 (tovAbbiakban "kiizszolgtiltatdra") valamint az ingatlanon keletkezo
hdztartdsi Cs egyeb szildrd halnrazdllapotri visszamaladt anyaggal (tovdbbiakban'. "telepiilisi szildnl
hulladdkkat') kapcsolatos szolg6ltat6sra"

2.S
Az ingatlanok Cs kiizteriiletek tisztdntartSsa

(1) A k6ztisztasaig fenntatldsa elsdrendti kdzegeszsegtigyi Crdek, ezdlt annak el6mozdftdsdban miudeuki
kotelcs hathat6san kozremilkridni.
A k6zseg teniletin liv6 ingatlanok tisztdntartdsAl61 az ingatlanok tulajdonosai, tenyleges lrasznAloi
kotelesek gondoskodni, tovdbbd k0telessegiik, hogy ingatlanukat megm0veljek, rendbeu tartsdk, gyomtdl,
gazt6l megtisztitsek.

(2) Az dnkonldDyzati tulajdouri kdzteniletek szcrvezett, r'endszeres tisztintaltdsdr6l, 6ltaldnos jellegfi
takailteser6l, sikossAg-mentesitdser'61, a szil6rd bulkolatu utak tisztdntaltAsdr'6l, szenrdtt6r'ol6k
kihclyezeser6l, iilitiseldl az cinkomrdnyzat a falugondoz6 csoport riddn gondoskodik.

(3) A ktjzteriileten keletkezett szennyez6dis megsziintetise, a szenuyez6dest okoz6 szclv, illetve szemely
feladata.

(4) Kciztisztasdgi szempontb6lj6r'd6nak rliu6sill az a gyalogos kOzlekedisre lendelt kiepiten es kiepitetlen
fttenilet, antely az ingatlan telekhat6rdt6l az rittest szdleig (szegely€ig) terjed,

(5) Az ingatlan el6tti j6rda tisztdntalt6sa az ingatlan tenyleges haszndl6jdrrak, illetve tulajdonos6nak
k6telessege.Intezurenyek, kereskedelmi es vendigldt6-ipari egysegek es mds eldlusit6heiyek el6tri
jdldaszakaszt a tCnyleges hasznAl6nak kell tiszt6utaltani fiiggetlentil att6l, hogy a szen:it iizleti
te vdkenysegbdl szdrmazik-e .

Ez a kotelezettsig kiterjed a l:6eltakaritdssal, a sikossdg megsziintetesivel kapcsolatos f'eladatokla is.
(6) A tCnyleges hasznil6, illetve a tulajdonos kotelessege a jdrda melletl ndv6 gaz kiiltdsa, a j6rddra

kinyfl6 6gak is boklok megfelel6 r)yesese.



\t )

(8)

(l)

-Onos 
es6t6l,jigt6l, h6t6l sikosse vdltj6rdAt a sziiksdghez kCpest naponkCnt tdbbszdr fel kell

A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartahnaz6 szdr6anyagot (lionrok, harlu, ffirdszpor,
kell hasznAlni.E cilra ttizelCs utdn visszanraradt darabos, sdriildst okoz6 anyagot haszndlni tilos.
A sz6roanyag beszerzdsdr6l a tiszt6ntarldsra kiitelezettrrek kell gondoskodni.

A jdrda ds a kirzrit sikossdg'nrentesitesit a tisztAntartAsra kdtelezettnek rigy kell elvCgezni,
ne sz|rrnazzon ba leset.

hinteni,
kdporliszt)

hogy abbdl

(4)

(2)

(3)

(3)

(4)

(l)

(2)

(r)

(2)

3.S
A kijzteriileten l6v6 Arkok, nyitott csatorndk, foly6k6k, dtereszek tisztdnlartAsa, a csapad6lcviz

akaddlytalan elfolydsdnak biztositdsa - az ingatlan eldtti szakaszra te{ed6en - az ingatlan tCnyleges
haszndl6jdnak, illetve tulajdonos6nak k6telessege.

Jdrmilbehajt6k Atereszeinek, j6karban is tisztdntarldsa rninden esetben az ingallan haszndl6j6nak, illetve
tulaj donos6nak kotelessige.

Az ingatlanon keletkezd csapaddkviz saj6t teriileten ttirldnd elhelyezdsdr6l, illetdleg ki€pitett
csapadekcsatolra esetdlr az abba ttirten6 bevezctdsdrdl - el6zetes bejeientds alapjdn - az ingatlan
tulajdonosa gondoskodik.

A csapaddkelvezell drokba szennyezetl (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetrri tilosl
IildugulAs vagy rong6lddds okozdsdra alkalnas anyagot (szemeiet, iszapot, papfil, tiirmeldlcet, t6z. Cs
robb.andsvesz6lyes anyagot) a csapadekviz-elvezet! drokba sz6nri, bele<juttni, beleseperni, vagy bevezetni
tilos!

4.$
Epitdsi tertileten ds az €pitkezds kiizvetlen kiinrydkdn (az Cpitkezds elOttj teriilet er) az epitest v6gz6
kivitelez6uek kell biztositani a tisztasdgot.
Ilerulr6zdsok esetin a bir"tokbavdtelt6l a kivitelezds nregkezdeseig a beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezr
kcivet6en a kivitelezds befejezesdig a kivitelez6nek kell gonJoskodni az dltala eifoglalt tertilet
liszl6ntarldsd16l.
tpitdsnil, bont6sndl vagy tatarozdsnAl a n:unkdlatokat rigy kell v€.gezni,az dpitCsi is bontdsi auyagokat, a

!i.1sott ftildet rigy kell rarolrri, hogy pol es egyib sz",:nyeibdes ne{eletkezzen.
Tilos ktjzritra, ritpadkdra salakot, dpitdsi tdmreldket, ill"tue sz",1eter szdllitani es helyezni! I(tjzteriiletr.e
kiltordott szemetet vagy Cpitesi tdrnreliket az Crintett ingatlan tulajdonosa kdteles fblsz6litdsra 24 6rAn
beltil sajdt k6ltsdgdn 6sszetakaritani, illctve elsz6llitani.

s.$
I(dztertileten szerlnyez6 anyagot (szemetet, rougyot, egyCb hulladCkot) csak olyan m6don szabad

szdllflani, hogy a szdllit6sbdl senlni ki ue hulljou, poijes csepegds ne keletkezzen. Ila a szallitds k6zbel a
teriilet szennyezddnCk, a szennyezddCs el6idizdjl ktiteles az'i eltdvolitani ds a tovdbbi szennyez6dis
megakad6lyoz6sdr6l gondoskodr:i.

Ha bArnrilyen szdllitmdny fel- vagy lerakdsAndl, a kiiz- vagy nragdnteriilet szeruryez6dik, a
szennyez6dds el6iddz6j6nek azt a fel- vagy lerakds elvdgzese utdn nyornban m.g k"ll tisztitani.

(t)

(2)

(t)

(2)

(l)

(2)

6.$
olajcserit vagy n:6s olyan tevCkenysdget vegezni, au:ely

tigy kell vdgeari, hogy a szennyez6dds kcizteriiletre ne

A kdzseg kdzter-illetin tilos j6rm0vet mosni,
szennyez6dist okoz.
Lak6hdzhoz taftozd udvarban ilven nrunkAkar
keriiljiin.

A gottdozott zoldtertiletre jdrurrivel rdhajtani, azon parkolni, azt bdnni urddon kdrosftani tilosl
7.$

A kdztertiletek, a sporlolAs celj6ra szolgd16 teriiletek, valamint az aut6buszv6r6 helyisegek,
telefonfiilkdk beszennyezdse tilos !

Szemetet, hulladekot csak az ana a cdlra rrndszeresilett es fbldlliton szemitlan6ba lehet elhelyezni.

8.S
1 elepiildsi szildrd hullad6kra vonatkoz6 kiizszolgdltatds

A teleptll€si szil6rd hulladekkal kapcsolalos komplex helyi krizszol96ltatds: a telepiilesi szil6rd hulladek
rendszeres gytljtisdre, elszAllitdsAla, drlalonrmentes elhelyezCsdre i16nyul6 ktizszol96itatds.

A I(dpvisel6-testrilet feladata ktil6n6sen:
a) a komplcx helyi kdzszolgdltatds kdrCbe tartoz6 telepiilisi szildrd hulladdk rerrdszeres dsszegytljtdsinek,
elsz6llitdsAnak Cs 6rtahnatlanit6s6nak megszewezdse,



D,) a teleptilisi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolgdltatds teljesitesire szolgdltat6
kijel6lese,
c,) a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos komplex helyi kdzszolg6ltat6s dijdnak (kozszolg6ltat6si
szemdtdij) meg6llapitdsa.

(3) A Kipvisel6-testtilet a telepi.ilesi szilArd hulladikkalkapcsolatos feladatainak megval6sitdsa sor6n a
hulladdkok hasznosit6siinak, rijrafelhasznAl6sAnak es az 6rtalmatlanitand6 hulladik mennyisigdnek
cs6kkentise erdek6ben tdmogatja a szelektiv hulladCkgy0jtis szeles k6rri elterjesztdsdt.

e.s(l) A helyi kdzszolgiiltat6s iginybev€tele a "R" i.S tz) bekezdise hatilya al6 tarloz6 igenybevevokre
k6telez6.

(2) Szilneteltethet6 a 8. $ (l) bekezddse szerinti komplex helyi ktizszolg6ltatds k6telez0 igdnybev€tele
azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb 30 napig senki sem tart6zkodil, s emiatt azokon nuttaaet nem
keletkezik.

(3) A k0zszolg6ltatds igenybevdtel€nek szi.ineteldsdre vonatkoz6 igdnyit a tulajdonos a szrlnetelds kiv6nt kezdo
idopontja el6tt, azt legal6bb 30 nappal megel6z6en lrdsban koteles bejelenteni a Polg6mresteri Hivataln6l.

(4) Ha a szlneteltetis (l) bekezdds szerinti feltdteleiben viiltozds ktivetkizik be, a tula]donos a polgdrmesteri
Hivatalnak haladdktalanul irdsban k6teles azt bejelenteni.

(5) Amennyiben a sztineteltetes ideje alatt a komplex helyi kozszolgdltatds k6r6be tarLoz6 hulladdk kerill
kihelyezisre, tgy - a tulajdonos egyidejii enesitise mellett - a Szolglltat6 a hulladekot k6teles el.sz6llitani, a
hullad€k mennyisegenek megfeleld - e rendelet l. szinfi melldkleti szerinti - dij felsz6mitiisa mellen,

10.$
A kiizszolgiltat6s cllitisSnak rcndjc Cs m6dja

(l) A kepvisel6-testtilet a szil6rd hulladikkalkapcsolatos kdzszolg6ltat6s ell6t6.s6val a Duna -Dr6vaMenti HulladekgazdAlkoddsi Kf,-t / DDMHG KFT / (tovdbbiakban: "szolgdltat6" ) bizza meg.(?) A kdzszolgAltatds ell6t6sa rendjenek 6ltal6nos szabiilyaikent a kovetkez6ket kell crvenyisiteni:(3) A teleptilisi szil6rd hulladdk gyiijtdse, t6rol6sa sordn olyan gondossdggal kell elj6rni, hogy a hulladik
sem az ingatlanon, sem a kdzteruleten,. sem a szdllit6 j6rmtile valo tt].itist<or ne sz6r6Ijon szet, ne
porozzon, es egyeb m6don k6rnyezetterhelCst ne idCzzen el6.
A teleuldsi szildrd hulladik gyfijtise a keletkezd hulladdkmennyis€g 6s a gyujtds gyakoris6ga alapjdn
meghatArozott iirtartalmf, szabv6nyos I l0.l KUKA hulladdkgyiljt6 edinyben t6rtenn"t,-."tynetiUtya a lS
kg-ot nem haladhatja meg. T6bbletirulladek esetdn kizArdlag a kdzszolgAltat6t6l vAs6iolt, jelzessel .ttatott
zsdkokban helyezlretri el a hulladdk.

(4) A hulladdk gytijti.se kdt hetente egyszer a szolgAltat6val kdtott megdllapodas szerjnti id6pontban az

- ingatlan el6nijdrda szdl€re, illetve a kijel6lt gyfijtdpontokra trjrtdn6 kihelyezissel tdrtenhet.(5) A nagyobb m€retri berendezesi t6rgy (lom) szervezettdsszegyrijtesercil 6s elsz6llft6srir6l (lomtalanitds)
dvente egy alkalommal a szolgdltatd tiritdsmentesen gondoskodik.(6) A lomtalanftds idciponti6r6l a szolgdltat6 3 hditel az akci6 el6tt az Onkorminyzat ritj6n irtesiti a
lakossilgot.

11.$

(l) A szolg6ltatd a..rendelet trat6lya "'Ru'i::tJift:t'i:fiil,urzett tereptirisi szildrd huuadekot k.teles
rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladiklerak6 telepre, illetve annak drialmatlanitdsiir6l m6s, a szakmai
is kornyezetvedelmi szab6lyokat megtart6 m6don gonioslodni.

\zl A szolg6ltat6 kdteles a tdrol6 ed6nyek kiuritdsdt kimeletesen, az elvdrhat6 gondosstiggal elvigezni.(3) A t6rol6eddnyben okozott kdrokat a szolg6ltat6 tiritdsmentesen k6teles kijavitani, amennyiben a
meghibdsodds neki fblr6hat6 okb6l kdvetkezik 6e. A szolg6ltatdnak az ebbdl eredb karbantartiisi munk6k,
valamint a javitiis id6tartam6ra edinyzetet kell biztosltania-. Amennyiben a meghib6sodds nem r6hat6 fel a
szolgiiltat6nak, a haszn6lhatatlannd vdlt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tlisa, illetve c-serdje a haszniil6t terheli.(1) A szolgdltat6 a rendelet hatilya al6 nem tartoz6 hullad€k etszattitasat megtagadhatja. 

'

(5) A tulajdonos kdteles a Szolgilltat6 6ltal nytjtott komplex helyi kdzszolgdltaiast i ge"nyue venni.(6) A.lomplex helyi kdzszolgaltat6s kdrdben a szolgriltato 6s a iulajdonos k6z6tti jogviszonyt a teleptilesi
szildrd hulladck esetin a kOzszolgdltatds igcnybeviielcnek tinye hozza litre,(7) A Szolgdltat6 a kdzszolgiiltatrissal tjsJzefitggci tevik.nyregJt mindenkor a vonatkoz6 jogszabdlyi

.^. eloirdsokban foglalt mtiszaki,.k6zeg6sa6grlgyi ii egydbfeltdielJknek megfelel6en k6teles elldtni.(8)A kdzszolgdltatds dijanak megdllapitai*oz ieii.tes [6ltsdgetemzdst tett kisziteni .
(9) Koteles a tevdkenysdgdrdl a kepviselo-testriletrek ivente b-esz6molni.



12.$
Az igCnybevcv6 kiitclcssdgci

(l) A hdztartdsi szildrd hulladdkot a szdllitdsi uapon elszdllitds celjdb6l a szolgdltat6 rendelkezdsdre kell
bocsdtani, hosszabb iddn At felhahnozni tilos,

(2) A tulajdonos a gytljtdtartAlyban, a hdztartdsban szokAsosan keletkez6 hulladCkot tilmcirltes nilkill 0gy
helyezheti el, hogy az a hulladdk elszallitrisa soldn alkalmazottglpi Uritist ne akad|lyozza.

(3) Ila a tailely olyan nedves hulladikot tartatmaz, arnely az eddnyben dsszetdmdr'dddtt vagy bel'agyott, vagy a

tartdlyban levd hulladdkot rigy dsszepreseltek, vagy a tartdlyban elhelyezett hulladek 6sszs0lya olyan
mdrtikben meghaladja a tartdly terhelhetdsdgdt, hogy eniatt a taftdlyt azeloh't m6don kiiiliteni nem lehet, a

tulajdonos k6teles a visszamaradt szemetet fellazitani es a taltdlyt haszndlhat6vd tenni.
(4) I{a a szolgdltat6 alkalnrazottai megdllapitjdk, hogy a tdroldedenyben a (3) bekezdesben megjel6lt anyagot,

tdrgyat helyeztek el, a kii.ilitC,st jogosultak rnegtagadui. A kiiirites uregtagaddsdr6l a tulajdolrost a

szolg6ltat6 az ok fellUntetdsC,vel eilesiti, nrajd amennyiben a lulajdonos a kiildn kdltseget megfizette, a

hulladdkot a rnegfeleld drtalmatlanit6 helyre sz6ll irj a.
(5) A gytljtdedenyzetek beszerzesdrdl Cs tisztitdsdr'6| az igenybevevd gondoskodik.

13.$
A kiizszolgiltat6sra vonatkoz6 szerz6dCs

(l) Az Onkorndny?al a k6zszolgdltat6val szerzOdi,st k6t a hulladekszdllitdsra.
A szerz6desuek a Ptk-ban szabdlyozott felteteleken hil tartaluraznia kell:

- a kirzszolgdltatds hrlalmdt, a k0zszolgAltat6ssal elldtott teriilet hatdrait
- a kdzszolgAltat6 szolgdltatdsi kdtelezettsdgeit
- az Onkoru:dnyzatnak a k0zszolg6ltat6s nregszervezdsdvel is feurltailesilval kapcsolatosan

k6telezeltsCgeit
- a kdzszolgdltatds dijdt a dij uregdllapitds6hoz szUksdges koltsegelemzest
- a dijhett'alek esetdn a szolgdltat6t nregilleto jogokat, illetve az dnkornrdnyzat feladatait
- A felek kdlcsonds t6jekoztatAsi k6telezettseget.

14.$
A kiizszolgAltat6s dija

(l) A kdzszolgdltatds ellAtdsddrt a szolgdltat6t megilletd dijat az dnkornrdnyzat ds a szolg6ltat6 ktjzotti
szerz6ddsben meghatdrozott m6don kell negdllapitani a szolgdltat6 6ltal vegzett kOltsegelernzes alapjdn,

(2) A kOzszolgdltates dijAt a kdpviseld-testiilet dllapitja rneg a teleptilesi lrulladCkkezelesi k0zszolgdltatdsi
dij nregdllapitdsdnak lC,szletes szakmai szabdlyair6l s261624212000.(X1I.23.) Kornr6nyrendelet alapj6n.

(3) Az alkalmazhat6 dij merteket a rendelet l. szdnrt melldklete tafialrnazza.
(4) A ktizszolgdltatds dtjdt egy dvre kell meghatrirozni, amely (a tovabbiakbau "k0vetkez6 dijfizetesi

id6szak") a dijfizetdsi idtiszak kezdetdt a rendelet l. sz. rnelleklete lulrtalrnazza.
(5) A ktizszolg6ltat6 a szolgaltatds dijet havonta ut6lag a szdnrviteli torvdny el6ildsainak

figyelembevdteldvel szdnlilzza az cinkonndnyzat fel6, Az dnkonndnyzat a dijat k6teles egy dsszegben, a

szAnrla k€zhezvilel€t kiivetd 8 napon beli.il a Ktizszolgdltat6 szdmldjdra dtutalni. Kisedelmes fizetds esetCn

a Kdzszolgdltat6 a jegybanki alapkamat kdtszelesCl szdrnitja fel kesedelnres kamat cimen.

1s.$
Szab6lysdrtCsi rcndclkczCsck

A kiil6n jogszabdlyban meghatdrozott ktiztisztasdgi szabdlysertdseu nil szabdlysCnest k6vet el es 30.000 Ft-ig
terjedd penzbirsdggal sfjthat6, aki:
( I ) Az ingatlan €s az ahhoz tartoz6 jdrda ds 6rokszakasz tisztdntartdsdval es sikossdg-rnetttesitesevel

kapcsolatos kdtelezettsdgdt elmulasztja, illetve az ezzel kapcsolatos szabdlyokat megszegi
(2) Ildztartdsi hulladdkot l"elhalmoz vagy a koztaiiletre, illetve mds ingatlanAra a jelen rendeletben

rneglratdrozolt feltetelekt6l eltdr6 m6don kihelyez.
(3) A szemetgyrljt6 tartAly tisztdntaftdsi ds fertdtlenitesi kotelezettsdget elmulasztja.
(4) I{ulladekgytijtd tanelyt rendeltetdst6l elter'den haszn6l, nem hdztartdsi hulladdkot rak a tartdlyba,

rothad6, nagyon biid6s szemdt elszdllitdsdr'61 es drtalmatlanitdsdr6l nern gondoskodik.



16.$
Iirtchnczd rcndclkczCsek

E rendelet alkalnrazds6ban:

l, telepiildsi hulladek.' a h6ztart6sokb6l sz6rrnazd szil6r'd hulladek, illet<lleg a h6ztartdsi hulladekhoz Sasonl6
jellegrl Cs 6sszptetehl, azzal egyl)tt kezelhetd nrds hulladekt

2' hitzlarldsi szildrd hulladelc: a reudszeres hdztart6si szil6rd hulladek es az alkalnri h6ztartdsi szildrd hulladek:
3. rcndszeres hdztartcisi szilcird hulladek: a lakds, iidiiles, pihenes sor6n az ingatlanon (igy a lakdsokban,

valantint nent lakds celj6ra szolgdl6 egyCb helyisegekben es tertileteken) folyanratoian keletkez6, a
Szolgdltat6 illtal rendszeresitett gyiljt6tartalyokban dtnrenetileg tdrolhat6, rendszeres gyujt6jdratlal, a
jogszab6lyi eldir6soknak nregfelel6 zdrt rendszenl celgippel sz6llithat6 huiladek (igr pi. a konyhai
Itulladek, papir, dveg, csonagol6eszkdz, \|ztafldsi ediny, ktzi eszk6z, rorlgy, stipreObt<, salak, hanru,
kolont, tovdbbd kisebb ntennyisigil falvakolat, a kerti es jdrdatakar.it6si hulladek, tisebb nrennyisegrl
falonrb, nyesedek, kardcsonyfa), tovdbb6
a lakAsban, valamint a nenr lak6s celj6r'a szolgdl6 egyeb helyisegben es teriileten folytatott kisipari
tevekenyseg gyakoll6sdb6l keletkezett hulladek, feltive, hogy egyrittesen elhelyezhet6 a Szolgriltat6 ilral
rendszet'esitett szenretgytljto tarrdlyokban is 6flahuatlanithat6 a tulajdonos dltal kiitelez6en igenybe vett
k<izszolg6ltatds keretiben a kijeldlt drtalnratlanitd helyen;

4. allcalni hdztartds'i szildrd hulladek.'a lakils, iidiiles, pihenes sordn az ingatlanon (igy lakdsokbal, valarrrint a
nenr lakds celjdra szol9616 egyeb helyisigekben is teri.tleteken) alkalnrilag kepzdddn vagy felhalnroz6dotr
hulladik, visszarrraradt anyag, ha rendszeresitell gyrljt6edinyben urirete vagy nrinosege uriatt uepr
helyczhet6 el, anrely lehet

aJ lonrtalanitds ald tartoz6 alkalnri hdztartdsi szil6ld hulladekr nagyobb miretri darabos hulladek (igy pl. nagyobb
h6ztaltAsi eszkdz, berendezesi t6rgy, btitor, 6gybetet stb.), anrelyet a rendeletben kijelolt Szoigdltai6 evi
egyszeli - el6r'e kdzzitett id6pontban t6rten6 - lorntalanitds sordn elszdllit,

/y' esetileg szdllithat6 alkalnri hdztart6si szildrd hulladek: az a) pont ald nenr tartoz6, eseti nregrendelcs alap.idn
dltalntatlanitds cilj6b6l elsz6llitand6 hulladek (pl. e1:itesi, bontdsi tdrnrelek, aut6r.oncs);

5. egyfu (nem hdztarldsi) szildrd hulladd.k: az iugatlanou folytatott ipari, kereskedelnri, szolg6ltat6 es egy6b
gazdas|gi tevikenysig sot6tt, valatnint a kOzinteznrdnyekben keletkez6 rendszeres egyeb szil6rd hulladek
es alkalnri egycb szildrd hulladek:

a) lettdszeres egyeb szildrd hulladek: a tevekenyseggel Osszefiiggesben - a tevekenysig
jellegenek tttegfelel6en - rendszeresen es/vagy folyanratosan keletkezd, a Szolgdltat6 iiltal r.endszeresitett
gyrljt6edenyben 6tmenetileg t6r'olhat6,
a jogszab6lyi eldirdsoknak nregfelelo rendszenl cilgeppel szallithat6 egyeb szildrd hulladek, ap:ely a

teleptilisi szilald hulladek elhelyezisele kijelOlt drlalnratlanit6 helyen, letesitnrenyben helyezhetd el,
DJ alkalnri egyeb szildrd hulladek: a tevekenysig fbnntartdsinak tblyanratdban esetileg, nen.r islretl6d6en

keletkezd, a teleptilesi szildrd lrulladek elhelyezesire szolgdld egyeb drtalnratlanit6 helyen, letesitnrdnyben
elhelyezhetd vagy hasznosithat6 egyeb szildLd hulladek;
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(1) E rendelet 2003, janudr l-jen lip hatrilyba,
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l. szdtnl melldklet L8./2002. (XILJ6,.) sz. t)nk. rendelelhez

A kbzszolgttltntds d{jdnok megdllapltdsdrdl ds a d$lizetCsi idfsznkrdl

l.$

A tclcpi,llCsi szilArd hulladCkkal kapcsolatos trclyi kiizszolgdltat6s igdnybevdtclCnck 2003. 6vi dfja

(l) A kdzszolgdltatessal ell6tott teriileten a komplex helyikirzszolgdltatAs igdnybevCteldnek dij6t az
ingatlanon rendelkezdsre dll6 gytijt6tartAlyok sziimrinak a taruilyok 0rmCret6t6l filggd egyszeri itrltCsi
dij6nak Cs az iiritdsek szAmdnak szorzatakCnt kell megdllapitani.

(2) A rendszeres gyrljtCsre rendelkezCsre 6lld tartdly 0rftCsi dfja:

I db 110 litcrcs tart6ly kdthetcntc cgyszcri iirftdsCnck dija: 112 FI+AFA.

2.$

A "R" 14.$ (4) bekezdese szerint dijfizetdsi iddszak kezdete: 2003janudr l.


