
MHK JogszabQly szolgQltatQs

V6s6rosbdc Kcizsdgi 0nkorm6nyzatKepviselotesti.ilete 612016.(Y.31.) dnkormilnyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6sr6l sz6l6 712015.(V.7.) rinkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s6r6l

VASAROSBEC KOZSEGI ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTUTPTP

6 I 20 I 6.(Y .3 I . ) dnkorm itny zati rendel ete

a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltat6sr6l sz6l6 712015.(V.7.) onkormilnyzati rendelet

m6dosit6s6r6l

l. $. A rendelet 4. $. (l) bekezdds a) pontja hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

4. S.

(l)
a) hetente egy alkalommal vegzi a gyrijt6ed6nybe - amely az ingatlantulajdonos 6ltal

kiv6lasztott 70 vagy 120 liter rirmdrtdkri - gyrijtott telepi.ildsi hulladdk begytijt6sdt 6s

elszrillit6s6t, az elktil<initetten gytijtdtt hulladdkot k6thetente egy alkalommal sz6llitja el.

2. $. A rendelet az alirbbi 11/A. $-szal egdsziil ki:

11/A. S.

(1) Az ingatlanhasznii6 a teleptil6si vegyes hullad6kot az e rendeletben meghat6rozott, az

ingatlanhasznii6nii keletkezo hulladekmennyis6gnek megfelel6 m6retti gytijtoed6nyben

gytijti, melynek hasznillata k<itelezo. A 60literes gyrijtoed6nyt csak a lak6ingatlant

egyedi.il 6s dletvitelszertien haszn6l6 term6szetes szem6ly vrilaszthatja. Arurak tdnyet,

hogy

a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszertien haszn6lja a jegyzo 6ltal ki6llitott igazol6st kell

benyrij tania a Kozszolgilltat6 r eszer e.

(2) A telepiil6si papir-, iiveg-, mtianyag-, f6m- 6s zdldhulladekot a teleptilesi vegyes

hullad6kt6l elki.ilonitetten kell gyrij ti.
(3) A zrildhulladekot azingatlanhasznti6 - amennyiben ennek kiilcin hasznosit6sa (pl. kom-

poszt6l6sa) nem megoldott - a K<izszolgSltat6 6ltal elozetesen meghirdetett helyen 6s ido-

ben helyezheti el.

@) Az onkorm6nyzatkozigazgat6si teriilet6n kialakitott hulladdkgytijto szigeten a papir-,

iiveg- 6s mrianyag hulladdk elktilcinitett gytijtdse 6s elsz6llit6sa t6rit6smentes kdzszolgSl-

tat6s keret6ben tort6nik.

3. S. A rendelet az alitbbi l2lA-l2lB. $-szal eg6sztil ki:

Kiizteriiletek tisztdntart6sinak 6ltal6nos szabdlyai

tt3

12lA. S.
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(l) A krjzteriiletet, a kapualjakat 6s 6d6r6kat beszewryezni, ott hulladdkot eldobni,

szeszes italt fogyasztani tilos.
(2) A koztertileteken elhelyezett berendezesi 6s felszerel6si tirgyakat, a fitkat es egy6b

nciv6nyzetet rong6lni, beszennyezni tilos.
(3) Kdrnyezetszennyezest, dugul6st, rongdl6st okoz6 anyagot k<jztertiletre, iirokba,

viznyelS akn6ba, kutakba elhelyezni, kicinteni, vezetni tilos.
(4) Az ingatlanhasznii6 koteles az rngatlannal lrintkezo k<iztertiletet az ritpadk6ig

gondo zni az ali.}:biak szerint :

l. Takaritiis a b-e.) pontokban meghatinozott koztertileteken.
2. Sikoss6g-mentesit6s a lirdfn,j6rda hi6nydban az ingatlan ment6n, 1,5 m szdles siivban.
3. Zoldterulet 6s a gyepes firokkaszitlflsa az ritpadk6ig.
4. Ny i lt 6rok fo lyamato s karban tafilsa, kapubej 6r6k alatti 6ter esz tisztirn tart6sa.
5 . Y izelv ezet6 mrit6rgyak tisztit6sa.

(5) Az ingatlan elltti jirdin dsszegytijtritt hullad6kot a hifiartilsi hullad6k sziilititsfua
szolg6l6 gytijtoedenybe kell elhelyezni.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles az ingatlana elotti jdrdat 6tt<ir6 gazt a burkolat rong6l6sa
nel-

ki.il kiirtani.

12lB. S.

(l) Az 6nos es6t5l, j6gt6l vagy h6t6l sikoss6 v6lt burkolatot folyamatosan sikoss6g
mentessd kell tenni. A sikoss6 vdlt jardi$ reggel 7.00 6rdig kcimyezet kim6lo szbr6anyaggal
(pl. homok, hamu, kis szemcs6jri salak stb.) a j6rda melletti ingatlanhaszn6l6nak fel kell
sz6rni.

(2) Az ingatlan melletti jirda, t6rburkolat h6 eltakarit6srir6l 6s sikoss6g mentesit6s6rol, a

vizelvezeto 6rok megtisztitiis6r6l az ingatlanhaszniio kciteles gondoskodni.

(3) A Kar6csonyi iinnepek ut6n a fenyof6k k<jzteri.iletr6l tdrtdno elsz6llit6s6r6l a
kozszolgiita-

t6nak kell gondoskodnia. A lakoss6g a fenyofakat a hulladdkgytijto ed6nyek mellett he-

lyezheti el legk6sobb, minden 6v janu6r l4-ig.
(4) Ha b6rmely szilllitmirny fel- vagy lerak6s6n6l, sziilitilsfunii a kozteriilet

beszenrryezodik, a

sziilito kdte le s azt halad6ktal anul me gti sztitani.

4. $. A 14. $. hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

14.$.

(1) A kozszolg6ltat6si dijat az ingatlanhasznitlo frzeti.
(2) A dij megfrzethet6 csekken, 6tutal6ssal yagy a jogszab6lyban meghatdrozott egy6b

m6don

a Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrt. reszere.
(3) A kdzszolg6ltat6si dijat az ingatlanhaszniio aNemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6

6s Vagyonkezelo Zrt.6ltal megkiildott sz6mla alapjtn kdteles megfizetni , akozszolgiita-
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t6si szerzod6sben me ghatar ozott gyakoris6g gal.

(4) Kdsedelmes dijfizetds esetdben a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyon-
kezelo Zrt. jogosult kdsedelmi kamat felszitmititsira.

5. $. Hat6lydtveszti a rendelet 6. $. (2) bekezd6s 4. mondata 6s a 13. g-a.

6. $. Ez a rendelet a kihirdet6s6t k<ivet6 napon l6p hatrilyba.

V6s6rosbdc, 2016. mdjus 24.

Bank6Istv6n
polg6rmester

Dr. Szilas Tam6s

jegyzt5
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