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V6k6ny K<izs6g 0nkorm6nyzat K6pviselo-testiilet6nek 312015 (II.17.) onkorm6nyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6sr6l

V6k6ny Kiizs 6 g Onkorm 6n y zat Kilpvisel6-testiilet6nek
312015. (II. 17.) iinkorminyzati rendelete

a hullad6kgazd{lkod6si kiizszolgSltatis16l

V6k6ny Kcizs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete Magyarorsziry Alaptorv6nye 32.

Cikk (2) bekezd6s6ben 6s a hulladekr6l sz6l6 (tov6bbiakban: Ht.) 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny

35. $-ban kapott felhatalmaz6s alapj6n a kcivetkezoket rendeli el.

I. fejezet

Altal6rros rendelkez6sek

1.$
(1) A rendelet hatillya V6keny K6zs6g kozigazgatLisi teriiletdn a hulladekgazd6lkod6si

kdzszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasm6l6ira (a

tov6bbiakban egytitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hulladekgazdiikod6si kozszolg5ltat6sba a

teleptilds teljes k6zigazgatdsi tertlete be van vonva.

(2) A kozszolg6ltat6s az ingatlanon osszegyrijtott telepiil6si hullad6k (a tov6bbiakban: TH)
rendszeres elsziilititsitra, a kozszolg6ltat6s keret6ben cisszegyrijtcitt telepiil6si szil6rd hullad6k
6rtalmatlanit6s6t, hasznositiisitt szolgitlo l6tesitmdny mukodtet6s6re, valamint a begytijtcitt

hulladdk 6rtalmatlanit6sra, 6s/vagy hasznositiisra t<irtdno iiadisira terjed ki.
(3) Az dnkorminyzat a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltatris ellitris6t a D6l - Kom D6l-

dun6ntrili Kommuniilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gti Tiirsasiiggal (7632 Pecs,
Sikl6si it 52.), mint kozszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkodSsi k6zszolg6ltat6si szerzod6st

ritj6n biztositja.
(4) A kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si tevdkenysdget - a szolgiltatiis6rt val6 teljes

feleloss6g6nek fenntartilsa mellett - alv6llalkoz6val is v6geztetheti.

2.$
(l) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teriileten a term6szetes szem6ly

ingatl antul aj dono s k<itel e s a kozszolgitltat6st i g6nybe venni.

(2) A gazd6lkodo szewezet ingatlantulajdonos ahintartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k
reszet kepezo elkiilcinitetten gytijtritt hulladek kezel6s6rSl a Ht. 31. $ (l) bekezd6s6ben

foglaltak szerint gondoskodik.

3.S
(1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben kdzteriileten kdzteriilet-hasm6lati hozzilirulis

alapjin olyan 6rusit6, szolg6ltat6 vagy egyeb tev6kenys6get folytat, vagy kivrln folytatni, amely

a kotelez6 helyi kcizszolgiitatds hatdlya al6 1artozo TH keletkez6s6vel j6r, koteles azt a
Szolg6ltat6nak bejelenteni, 6s a kdzteri.ileten vdgzendo tev6kenys6g id6tartam5ra a TH
kezel6sdre szerzodest kotni.

II. fejezet

A hullad6kgazd6lkodf si kiizszolgriltatrissal iisszefii 996
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szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

4.$
(1) A rendelet alapj6n a hullad6kgazdalkoddsi kcizszolgiitatds ig6nybev6teldre ktiteles

ingatlantulajdonosokr6l a Szolg6ltat6 nyilv6ntart6st vezet az azonosit6s6hoz sztiksdges adatok

felttintet6s6vel.

(2) Az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6si szerzod6s megk<itds6hez szi.iks6ges, a Ht. 38.

$ (3) bekezd6s6ben meghatitrozott szem6lyes adatait 6s - amennyiben az nem azonos a

szolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek helydvel - a szdmlirzitsi cimet koteles a Szolgiiltat6 felhiv6s6ra,
valamint a szem6lyes adatainak viitozitsitt kovetoen 15 napon beliil bejelenteni.

(3) A kcizszolg6ltat6si szerzodds megkotds6hez a gazdiikod6 szervezet a krizszolg6ltat6st
ig6nybe vev6 nev6t, adoszitmii, cdgbir6s6gi bejegyz6s szitmifi, a k<jzszolg6ltat6s

ig6nybev6tel6nek hely6t valamint a szitml6z6si 6s post6z6si cimet kciteles a Szolg6ltat6
rendelkez6s6re bocs6tani.

(4) A Szolg6ltat6 a szem6lyes adat kezel6se sor6n kdteles az rnformitci6s <inrendelkez6si
jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l szolo 2011. 6vi CKI. t6rv6ny rendelkez6seinek

megfeleloen elj6rni.
(5) A (4) bekezd6s alkalmazSsirban a Szolgdltat6 kdteles

a) megteremteni az adatkezel6s szemdlyi 6s t6rgyi felt6teleit,

b) gondoskodni az adatok biztons6giir6l,

c) meghat6rozni azokat az eljiritsi szabdlyokat, amelyek az adat- 6s titokvedelmi szab6lyok

6rv6nyre j uttat6s6hoz sztiksd gesek.

s.$

(1) Az adatkezel6s celja a kozszolgiitat6ssal iisszefiiggoen az ingatlantulajdonos

szem6ly6nek meg6llapitistthoz, a k<izszolg6ltatrisi dij behajt6sithoz sziiks6ges 6s arra alkalmas

adatb6zis ldtrehoz6sa 6s mrikridtet6se.

(2) A Szolg6ltato az ingatlantulajdonos szemdlyes adatait - az adatok t6rol6sa kiv6tel6vel -
a szerzod6ses viszony l6trejott6t6l annak megsztin6sdig, dijh6tral6k eset6n a tartozirs

fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony megszrin6sdt kovetoen a Szolg6ltat6 a kezelt adatokat

koteles megsemmisiteni.

(3) A Szolg6ltat6 a feladatitnak e116t5sa 6rdek6ben nyilv6ntartott adatokat - a behajt6sra
jogosult ad6hat6s6gon kivtil - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

III. fejezet

A kiizszolgfltat6si szerz6d6s

6.$
( 1 ) A kotelezo kozszolgitltat6sra vonatkoz6 kozszolgiitatisi szer zod6s l6trej rin :

a) a kcizszolgriltatris elso ig6nybev6tel6vel, 6s a Szolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s ellfititsitra
vonatko z6 rendelkezd sre 6l l6si k6 szse genek brzony itits6val, vagy

b) akozszolgitltat6s igenybevdteldre irilnyul6 szerzodes iriisba foglal6s6val.

(2) A kdzszolgriltat6si szerzodes tartalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s

aa) term6szetes szem6ly esetdben a kdzszolgdltatrist ig6nybe vevo 4. $ (2)

bekezd6s6ben meghat6rozott azonosit6 adatai, (amennyiben a kcizszolg6ltat6st ig6nybe
vevo nem tulajdonosa az ingatlannak, rigy az ingatlantulajdonos megnevez6se 6s
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azonosit6 adatai is),

ab) a gazd6lkod6 szervezetek eset6ben a kozszolgdltathst igenybe vevo 4. $ (3)
bekezde s dben me ghat6r ozott azonosit6 adatai.

b) aszerzldestirgya,
c) akozszolgitltat6s megkezd6s6nek idoponda, a szerzod6s id6beli hatdlya,
d) akozszolgirltat6s dija,
e) akdzszolgdltat6si dij meg6llapit6s6nak, szirmliaisnak ds megfizet6sdnek m6dja,
f) akozszolgirltat6s teljesitds6nek feltdtele,
g) egy6b, a szeruodb felek 6ltal l6nyegesnek tartott felt6telek.

IV. fejezet
A kiizszolgSltatfs ellSt{sfnak rendje 6s m6dja
7.$
(1) A Szolg6ltat6 a TH begytijt6s6rdl heti egy alkalommal kciteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos akozszolgitltatrist kdteles ig6nybe venni.
(3) A TH begyrijt6senek, elsz6llit6s6nak a rendelet 7. szdmi fiiggeldkdben meghat6rozott

rendj6t (gyakoris5g, ttvonal 6s idopont) az cinkormirnyzat a Szolgrlltat6val egyeztetett m6don
rillapitja meg.

(4) A hulladdkkezeldsi helyi kozszolgiitatds feltdteleiben, rendj6ben bekcivetkezett
viiltoz6sokr6l a SzolgriltatS az ingatlantulajdonost - a viitozirs bekovetkezte el6tt 15 nappal -
ir6sban, vagy hirdetm6ny ritj6n kdteles t6j6koztatni.

8.S
(2) A kozszolgilltatds sor6n kiz6rolag az al6bbi szabv6nyos rirtartalmri t6rol6k haszn6lhat6k:

a. 80 literes szabv6nyos t6rol6,
b. 110 literes szabvdnyos tarol6,
c. l20literes szabvdnyos tilrol6,
d. E gy edi j e l<i I 6s s el j e lii lt koztisilasirgr zsitk (tovribbi akban : zs6k).

(3)

a) A (2) bekezd6s a) pontjriban meghatdrozott gytijtoeddny haszn6lata csak az egyszem6lyes
hdztartisok valamint az eletvitelszer:.Jtartozkodiisra nem haszniit, az ingatlan-nyilviintart6sban
iidtil5k6nt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai vagy haszndl6i reszere enged6lyezheto.

b) Az a) pontban meghatitrozott esetben Szolg6ltat6 rlszere az igenylo kriteles nyilatkozni a
szolgiitatits igdnybevdteldnek helye szerinti kozigazgatdsi cimen bejelentett szem6lyek
szirmirolyagy az ingatlan funkci6j6r6l6s hasm6lat6nak m6dj6r6l. A 80literes gytijtoed6nynek
megfelelo kcizszolgiiltat6si dij megiilapitas6ra a nyilatkozat beadrlsdt kdveto h6nap elso
napj6t6l kezdodoen keri.ilhet sor.

c) A kcizszolg6ltat6s ig6nybevevoje kdteles az egy hdztartlsban 615 szem6lyek szitmitban
bekcivetkezett viitozitst a viiltoz6s bekdvetkezdsetol sz6mitott 15 napon beliil Szolg6ltat6
resz6re bejelenteni.

d) Amennyiben a Szolg6ltato meg6llapitja, hogy az rngatlantulajdonos az egy hdztartdsban
6lo szem6lyek sz6ma tekintet6ben tett nyilatkozata val6tlan, igdnyt tarthat a val6tlan tartalmri
nyilatkozat benyrijt6s6nak idopontj6ig visszamenoleg I db 120 liter tirtartalmri gytijtoed6ny
heti egyszeri tirit6si gyakoris6g figyelembev6teldvel meg6llapithat6 szem6tsz6llitrlsi dij 6s a 80
liter tirtartalmri gyrijtoed6ny ut6n megfizetett szemetsziilitisi dij ktildnb6zet6nek egydsszegti
megfizet6sere.
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(4) A gyrijt6eddny mellett kieg6szito megold6skdnt a szolg6ltat6t6l M elsz6llit6s 6s

hulladdkkezel6s teljes dijdt is tartalmazl 6ron megv6sarolhat6, egyedi jelol6ssel jeldlt

ko zti sztas6 gi zsitk alkalmazhat6, ame nny iben

a. azingatlanon keletkezo hullad6k mennyisege alkalmilag meghaladja a gyrijtoedeny

rirtartalm6t,

b. a szabvitnyos gytijtoed6nybe nem f6r bele, de hdztartisi hulladdknak minosiil, vagy

c. a tdbblethullad6k tital az ed6ny trilsrilyos lenne.

(5) Az ingatlantulajdonos kriteles iriisban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a

Szolg6ltat6nak, ha ingatlan6n az addrg szok6sos hulladdkmennyisdget jelentosen meghalad6

mennyis6gri TH keletkez6se v6rhat6. A bejelentds alapj6n a Szolg6ltat6 kdteles az

ingatlantulajdonos 6ltal megf el6lt idopontra yagy idotartamra a hullad6k adott mennyis6genek

megfelelo gyrijt6s6hez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb tirtartalmri, vagy tovribbi

gyrijtoed6nyt, illetve a hullad6k gytijt6sdre alkalmas mtianyagzslkot az ingatlantulajdonos

rendelkez6s6re bocs6tani, 6s a tobbletszolgiitatdst a megfelelo t6ritdsi dij megfizetdse

ellendben telj esiteni.

(6) A kihelyezett gytijtoed6nybol6s zsdkb6l guber6lni tilos.

e.$

(1) A nagydarabos hulladdk szervezett gytijt6sdrol 6s elsz6llit6s6r6l (lomtalanit6s) 6vente

legal6bb egy alkalommal a Szolg6ltat6 az iitala meghirdetett lomtalanit6si idoszak alatt

teritdsmente sen gondoskodik.

(2) A Szolgiitat6 a lomtalanit6st megelozohet nappal kor6bban ertesiti a lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor5n a Szolg6ltat6 kizir6lag a Ht. szerint nem vesz6lyes nagydarabos

hulladdkot sz6llitja el.

V. fejezet

A kiizszolgSltatds sziineteltet6se

10.s
(l) Az ingatlantulajdonos akdzszolgitltatds sztineteltet6s6t - legfeljebb egy6ves idotartamra -

k6rheti ir6sban vagy szem6lyes bejelent6s keret6ben, amennyiben \ngatlanSt 2 h6napot

meghalad6 idotartamban nem haszn6lja. A k6relmet a kdrelmezett sztineteltet6st megelozS 8

munkanappal ir5sban kell benyrijtani a Kozszolgiitat6 fel6. A szi.ineteltet6s idotatamira az

ingatlantulajdonos - a k6relem vagy bejelentest koveto idopontt6l kezd5d6en - mentesiil a

dijfi zet6si kotelezetts6g al6l.

(2) A szi.ineteltet6st csak a kdrelem benyrijt6s6t, vagy a szemdlyes bejelentds megtdteldt

kdvet6 idopontt6l lehet k6mi.

(3) Amennyiben a Szolg6ltat6 meg6llapida, hogy az ingatlantulajdonos kdzszolg6ltat6s

sztineteltet6s6re vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a kozszolg6ltat6s

sztneteltet6sere vonatkoz6 nyilatkozat benyujt6s6nak id6pontj6ig visszamenoleg 1 db 110 liter
tirtartalmri gyrijtoed6ny heti egyszeri tirit6si gyakoris6g figyelembev6tel6vel meg6llapithat6

szemetszill ites i dij 6nak e gy o s sze gu me gfi zet6 s6re.
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(4) Amennyiben az ingatlan lakatlan, irgy ism6telt sziineteltet6s kdrheto a folyamatban l6vo
sziineteltet6s lejrirat6t megeloz6 legal6bb 8 nappal.

(5) Ha azingatlan ism6t lakott6 v6lik, ennek t6ny6t azingatlanhasznillo k<jteles eil.3 nappal
megel6z6en, illetve halad6ktalanul bejelenteni a K<izszolgrlltat6nak.

VI. fejezet

Az iidiil6ingatlanokra
6s az iddlegesen hasznr{lt ingatlanokra vonatkoz6 sajdtos szabdlyok

ll.s
Az ingatlan-nyilv6ntart6sban iidi.ilok6nt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai, tovitbbd az

idolegesen hasznilt ingatlanok tulajdonosai a kdzszolg6ltat6s sziileteltet6s6t a 10. $

rendelkez6sei szerint k6rhetik.

VII. fejezet
Az ingatlantulajdonosok, illefve a kiizszolgiitatSjogai 6s kiitelezetts6gei
12.$

(1) Az ingatlantulajdonos az 6rintett ingatlan teri.ileten kepzodo TH-ot gyrijti, 6s azt a Ht-
ben, illetve jelen rendeletben szabillyozott m6don akozszolgdltat6nak rendszeres idok<izonk6nt
itadla.
(2) A hullad6k gyujt6s6re szolg6l6 gyrijt6ed6nyt, illetve annak p6tlis6t az

ingatlantulaj donos k6teles biaositani.
(3) Az ingatlantulajdonos kdteles a TH-t a sz5llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a

kozszolgiitat6 rende lke zes6re bo c s6tani.

(4) A gyrijtoedety a sziillit6st megelozo nap 1800 6rirt6l, a szillitits napj6n legk6s6bb

600 6r6ig helyezheto ki, 6s a sziilitits napj6n 1800 6r6ig tarthat6 k<izteriileten.
(5) A 8. $ (4) bekezdds6nek megfelel6 zs6k csak bekcitve helyezheto ki a kdztertiletre.

13.$
A Szolgriltato a rendelet hatiiya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot a jelen

rendeletben irt szab6lyok szerint kriteles rendszeresen elsz6llitani, vagy annak
6rtalmatlanit6srir6l mds, a szakmai krirnyezetv6delmi szab6lyokat megtart6 m6don
gondoskodni.

14.S
(l) Az ingatlantulajdonos a gytijtoeddnyben azingatlanon szok6sosan keletkezo hullad6kot

tdmdrit6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zitrhat6 legyen, valamint az a

hullad6ksz6llitris sor6n a kdzszolgiitat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t, testi 6psegdt ne

veszflyeztesse, a g6pi iirit6st ne akad6lyozza, az firito berendez6st ne k6rosftsa.

(2) A gytijtoed6nybe tilos m6rgezo, veszelyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely
a kitrit6ssel foglalkozo dolgozok egdszs6g6t, testi 6ps6g6t vagy 6letet veszelyezteti, vagy
begytijt6se sor6n a gdpkocsi mriszaki berendezdsdben rong6l6drist id6zhet elo,
6rtalmatlanitdsa/hasznosit6sa sor6n veszelyeztetr a kcirnyezetet, vagy az

6rtalmatlanit6lhasznosit6 telep mtiszaki berendezdseit.
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(3) Ha a kcizszolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6ed6nyben az (2)

bekezd6sben megjelolt anyagot, titrgyat helyeztek el vagy az triltdltdtt, a kitirit6st jogosultak

megtagadni. A kiiirit6s megtagadiisiir6l a Szolg6ltat6 az ok feltiintet6sdvel 6rtesiti az

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz6llitott hulladdk elsziilitirsitrol az ingatlantulajdonos

kdteles gondoskodni.

(4) A Szolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t abban az esetben is, ha az

ingatlantul aj dono s kdrelm6re a szer zo de s sziinete l.

(5) Ha a gytijtoeddny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben

<isszetom<irodott, vagy befagyott, vagy a benne l6vo hullad6kot rigy osszepr6selt6k, hogy az

elhelyezett hullad6k dsszsirlya meghaladja a terhelhetos6g6t 6s emiatt a gytijtoed6nyt az eloirt
m6don kitiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos k<iteles a visszamaradt hulladdkot, illetve a ki
nem iiritheto gytijtoedenyt szabl,lyszertien kitiriteni, haszn6lhat6v6 tenni.

(6) A gytijtoed6ny folyamatos tiszt6ntart6sa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata. A
gyujtoed6nyt sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente kdt alkalommal ki kell tisztitani 6s

fertotleniteni.
(7) Az tirit6si mtivelet sor6n kisz6r6dott hullad6kot - a kiil<jnds esetekben haszn6lt zs6kos

sz6llit6s sor6n a megrong6l6dott zsiikok miatti sz6thull6s, kihullds esetdt kivdve - a kiiirit6st
vegzo szemelyzet a begyujtesi folyamat megszakit6s6val, kdsedelem n6lkiil, marad6ktalanul

kotele s feltakaritani.
(S) A kihelyezett gyrijtoeddny nem akad6lyozhatja a j6rmri 6s gyalogos forgalmat 6s

elhelyez6se e gy6bkdnt sem j 6rhat baleset vagy k6rok ozfs v eszely6nek eloid6z6sdvel.

(9) Tilos a gytijtoeddny kornydkdt, megkozelitesi ritvonalirt tirgyak elhelyez6sdvel vagy

parkol6 g6pj6rmrivel oly m6don elzdmi, amely a gytijtoed6nynek a gyakorlatban kialakult
m6don tdrtdno tiritds6t akadiiy ozza.

VIII. fejezet

A kiizszolgriltatds dija

ls.s
A hullad6kgazdalkodirsi kcizszolgiltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-szab6,lyozirsi

Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel a miniszter rendeletben 6llapitja meg.

16.$
(l) Az ingatlanhaszniio a teljesitett kozszolgtitat6s dij6t ut6lag, szitmla ellen6ben k<iteles

megfizetni. A kdzszolg6ltatris d4at tartalmaz6 szitmla adataival, illetve cisszegszertis6g6vel

kapcsolatban az dnkormiinyzat a Szolg6ltat6n6l kifog6st emelhet, melynek a szdmla

kie gy enlit6 s dve I kapc so latb an hal as zt6 hatiiy a ninc s.

(2) Az ir6sban tett kifogrlsra, a Szolgdltat6 30 napon beli.il iriisban kdteles v6laszolni. Ha a

Szolg6ltat6 a trilsz6ml|zissal egyet6rt, a trilsz6ml6zott dsszeget 15 napon beltil koteles

visszafizetni.

17.$
(1) Az ingatlanhaszniio a szemelydben, illetve a Kozszolg6ltat6ssal dsszefi.iggesben

kezelt adataiban bekovetkezett bdrmely v6ltoz6st l5 napon beltil kdteles ir6sban bejelenteni a
Kdzszolg6ltat6nak.

(2) A v6ltoz6s bejelentes6nek elmulasztdsa eset6n a bejelentds megtortdnt6t kriveto h6nap

1. napj6ig a Kdzszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszniio frzetni k<iteles.
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18.$
(1) Az rngatlantulajdonos megtagadhatja a kozszolgdltat6s dij6nak megfizetds1t, ha a

S zo I g6ltat6 kozszolgiitat6s i kdtelezetts6 g6nek nem te sz e le get.

(2) Nem tagadhat6 meg akozszolgiitatds dij6nak megfizet6se az(l) bekezd6s szerint, ha a
Szolg6ltat6t a kcizszolg6ltat6s nyrijt6s6ban az idojdr6s vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan
ok akad6lyozta es a Szolg6ltat6 az akadSly elh6rul6s6t kdvetoen a lehet6 legr<ividebb idon beliil
p6tolta mulaszt6s6t.

IX. fejezet
Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszSllitdsa

le.s
(1) A kdzteriileteken keletkez6 hiztartisi ds egydb szilird hullad6kr6l az dnkormitnyzat a

kozszolgiitat6s keretein kivi.il, kiil on szer zo dds alapj 6n gondo sko di k.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6sdrol az iinkormiinyzat a kcizszolg6ltat6s

keretein kivtil gondoskodik. A k<jztertiletre illegiilisan kihelyezett hullad6kok 6sszegyrijt6s6rol,
elszfilititsir6l a Szolgiitato, az dnkorminyzat iriisos jelzesere 5 munkanapon beltil kciteles
gondoskodni.

X. fejezet
A h ullad6kok szr{llitf s rin ak kiiliin iis sza b 5 lyai

20.$
(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan6n keletkezo telepi.il6si hullad6k6nak

elsz6llit6s6r6l, elhelyezds6rol e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) zitrt, leponyvirzott kont6neres , vagy leponyvrizott plat6s szdllit6 jrirmrivel rendelkezo,

erre jogosult c6g, v6llalkoz6s ig6nybev6tel6vel, vagy I m3 hullad6kmennyis6gig saj6t

szervez6sben, sz6r6diis mentesen, lekdtdtt zs6kban (nem rendszeresitett k<iztisztas6gi zs6k);

b) a koilisztasdgi kozszolg6ltat6t6l tort6no tcibbletszolg6ltat6s megrendel6sdvel (pl.:
alkalmi kontdner rendel6s);

c) kozszolgiitat6 altal szeryezett lomtalanit6s sor6n, saj6t tulajdonri ingatlan el6 t<irteno

kihelyez6ssel gondoskodhat.

XI. fejezet
Hatrilyba l6ptet6 rendelkez6sek

21.S
(1) E rendelet a kihirdet6st kdveto napon l6p hat6lyba 6s hat6ly6t veszti Vdkdny Kozs6g

Onkorm6ny zat 7 I 20 12. (XII. 3 0.) sziimt rendelete.

Vekdny, 2015. febru6r 13.

7t8

Endr6di Tibor dr. Szalontai Andr:ls
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http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh4eg I ed8dr9eo6dt9ee6e...

jegyzo
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