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8/2016. (06. 28.) r€ndeleté

A telcpülósi huIladéklol kÁpcsolatos
helyi kózszolgáltátásróI

szada Nag'vközsés Önlonnán}zalának l<éI)!iseli' lestülete az Alaptő ény 32' cikk (2)

bckezdósóbcn mcr]latározon valaminl a Ma8yÚoffár hclyi önkÓmányzalri.{5l sZó]ó 20l]
cvi clxxxlx 

'!' 
l]' $ (l) bckezdB l9' pont]a szcnnli leládxlkijrében e]jáNa' jlletve a

h lladókJól szóló 2012. óvi clxxxv törvóny (a lovábbiakban: Hl) 35. 'A és 88' $ (4)
bekezdéseibá 1bgláll rendelkeréscire figyelofrhel Ú Jábbi rende]eld Blkotja

l.s
Áli"lá.* **l.lk-Á*L

(l)A 
'cl(Pülésj 

hu]lJdéklal krpcsolalÓs kőzszolgílhtís szada NaeykózséE (a lovábbiakbdn:
lcl$ü]é' mjndénkon kÓzjgazgdl'si lerűleIén lévó inga1]anok íllaidonosára. baszná]ójáÍa'
i]lerve ke,elójére le.!észeles. josi és joei szenélyisélecl ncn rcnde]ke/j tsxzdasági
tá^as:jFr. szeNeze16e _ t€ried ki

(2) szada Nagykijzség Ónkomúnylata (l1Ó\íbbiakban: Önkolmán}zao x]clen fundeletbo
loElaltak szennt kó7szolgállaláí szeNe7 a lelepülési szilárd hull'dók rmdszqes
gtúÍéséft. el\z]illilrisn a' lEnkó he]len lönénő elh.lyezóséro és e7t'n levéke|ysé!
ellátá5áról kólelezó helyi közszoleáltatás útjfu Eond.skodil

(r) 
^2 Ó.bm]á]r}zal bu]ladéksazdálkodási kőzszoIEállalási szerlóllésl csak
hulladétgazdálkodási közszolgállotási elgedéllyel. valmmt az oHÚ állal kiálho(l
nrinósí1ó ofu al1al rcldelkczö Pazdasá!i szerplóvcl kó(hol

(4) A telepiilési szilád lrulladék (a lovábbia(ban: TSZH) összesyüjlésé1 ekzálLjtísíl
elhelyezését' valminl a szolgálI'{ás Iilydnabsságáoak bizlosilásál az önkÓmányzaltal
mcAkrlölt szclzijdés 'l'pjín a k(Íe]c/i hel}j közszo]!á]tatás teljelilé!ért Jorosuh'jllclóleg kőlele7et kiJ7l7o]gá]tató a s7ADA NovA Tc]+ülésEJleszlési |_Kft. (^
kn:]bb]akbaD szoj!áható) mjlÍ leljes önkormín}záli tulajdonú tásasáa_ vcgzi illclvc a
szol3ál1a1ó álla1 allalDaz.11 .lvállalk zók.

célja a köztis2lasáe, a 1elelű]éÍr7tasáa bizlosilása.
és temrés7et] kiimlget védenne



(]] A kölele,ij közs7oLsiiltal'Va \onallr7l] r. eLk.zések .éli a kÚzszol!állalís
khzá litllaló' folyamaios és lriztonsa8os ellátjsi' i le\ékcD]só! e]lcnórjzhctósége

(]] Tilos.hulladékolelbo!}n]' !!)_ü]lés lbesrújté\ lerakissz.bílr.nóleltéónródo!
le]ha]m.z ]. e]]eDórjzellen lölii!n]énlel köZijl1 elhelyezn j. lczc]. j'

tt. F.jczct
Tclcpülósi lluuxdékkil kaDcsolatos Llidxtok ós köl.l.zetlsógck

r_s
ÁZ önkorDínYZát köz!zolgÁl1!tlssal kap.solltos feladitai

1l) AZ Ó ln]únylll ' n'!.lla has2ná1óknil kclctk.zö l.lcpülúsj s'láId hul]]dékklL
klP.Vnx!x kij/s/olgál1alí sZ.rvcz is txrl lan..

]] g.Dd.!kod:ij ] helyj \iilslolgJl1al's *iiróbe tado7i teleNlési huLlidék rcndszejls
!túiléseúl' els.áLl jLás'ó] és clbcl] czistij]

b) x Ki]^/olgú]ktnd v.Ló kóls2.laáll.tisi szlrzódós n.:]kiíd!c.

c) helyi tndcLcl ut]í] szabi1yozz. o hu]ladék!.zdá1kodísiki]^lolgáhJijs Úl]á1ísáDú
rcndjil ós nlóÚil. a kózszol_!ál1.1ó as az in_!allanhaszná]ó cllel ij\s/eftg3iij.!']t és
tii1lll7.tsi!.i1 \alam a bUl].dókgizdálkod'sj ki'7\/.]lti]1Jlísj szcrzódé5.!].s

d) h.lyl rL]rdCI.l útján szabalyozzi a hul]Mak3a/dílkoJjs ka7s7o]9i]taiís
j!áybc1étclén.k fu dhzl.ri..|dc]ctb.n lc'n slxbílYo,ot módjál és íehélclcn:

e) lle y le|de]er úlin sz.bállozzi lz irrlal]anhasznilól l! .lij ] tijnéDyb.! \a!y
Ícn..l.tben ncÍ] szabál-r._u dillizclisj köl.l.Z.!sése1' megf|zeléséDek lcld]ól. Ú
.sc1]cg.s k.dv.znó ]cl' lo\ábbá .2 in_lalIaúhJ!7niló .észéról lőr1.nó szii..1ülle(a\
csLlÜ . valannn1 V íidii]i]in!l1]Jnolrt ron|lk01] s!í!ls lzaLrál) okxt

(]] A lc]eo fundclcl ] kiizszolgtillxlits Ü]]ál's]irJ 1'e]jo!osi1o1t Közszo]!óhat]
\lí]Lnó.s^ij7éhc7 rends7Út!{lt !\iir1ócd.n]bÜr. és l KözsZolgá]lxló rcnJcl*.lésére
lrocsjilú 1elePü]és] hu lJdél e]hel]ezé\ cé]jábóL tijnónij fu!]!/.fus els7ti]Lná5ím'
í1iLDil]aIilóh.l]"cD1öl1anol.Z.lóy.il1 sz.lcl1n.!]űjlé\éreLeried li

(]) AZ onklmá.r/al ! Hl ]]] \ (2] bckezdése éne Dróbc. x bul]ldókke7eLésj
kij7\7.]gáluló knljl!s7lis]ira ren kalejes közbcsz.rzós e]jí í leíolÍ]ln], n]ne]
bul]x(lél!izdáLlodásj lözszolgi]1alásj szelzódés m._lkijléÍ d Kbl s7c.i'xj Iir.1dj ltÍb!
f!k 

^ 
[ijlw.l!itlull! ! Ll'lti\:il 9j'l. 1.li$ .nltjmÍr]zdj 1u]ajdonL] r L.rb !a7díLkodó

j,cn€,eréo (szAaJA \ovA NKfr ) ke|t5?rül réezj ill.x. a sZOlgl]1JÚ íll!] nregh]zot



(1) Az önkol!lxnyzal a l.lcpijLésjhulidékkllkxpcso ilos felidataimk n.gvalósi1ásá sofun'
x hÜllad.kg',]alk.dís lóné ybe! mellolilmizltl .ó]j.inlk .lérós. úddkébc.
c!](j(r.úkiidik.rás lc]ctülcsj is tó$i$ ö lonÍnyzJbklal

1.S
.\7 ingatlinhas7ná}ó álÍálínos kö(clczettsóg.i

(]) Á ll1. sZeíd(i in!itlanhaszlaló i hul]adak !riLJ1!s. ÍEnr nreeli]e|ó _9ondossll_ggxl cIiI
únak ó ckib.n' hogy a l'ulladók mások é]etél.le$i épscg.l' .gészsc_lil ós ó köZórz.lól

\ö ''''L' 
'

']lJ|ilígol 
|c k'(^nsa l kóÍcnd.( ós ] lölbLth\:ig(n nc lava.ia a\ Jl io!]tllnijr

Le dLe7ii ]ullJJél nr.]n)j\égél llic$.\ s7l.lcnlxí!x

i]] 
^/ 

]ngJtl]|h]s,|l]i] J \og}c\ bul] úk01 l 1öbbl 1cle|ú]éj hU]!Jdékt]l elkülnnin'e'
s)iijLd.dór\b.o !ri!lj. is J/t l K.ls20]!i]lxt] ró\laÍ. c 

'codc]ctLre! 
Drelhalil!zotla1r

L]) A k.7terülei hJs.1'laljbo/lijírulitsJL]gosulljxklvalcla\Ülu lngldJnhJ\7ni]li J 1elelrülé\]
hJ]l]dik raj/ól két./ij tJPn. l]űanya_! ós lón' h!l]aJaLokJt r h:j/hol oreIa szeLeklí'
!]űjté\scl óirned trülcl€len r \ !!-r.s htrllldil!']l eLlüjij.iAe q]úji] és

J) | gx ti]ltd(] s7enc^lncl ..Í] !Dóí]ló nl!á1]Jnhas/n;]k] J Kij7!7.l!ál1]ló iltal
rc|dclk./ósó]c hocsí1dl 7slkbJn cllú]injit.!Ül !rúíij1l e hu]LJdlkoli1 l lijzsz!]!állxlí\
ke]etébeD JKa7s7.]!áltJt]rés/érekülaindi]Jls|é]kul á1]dj]:

b] x .{ud']k!d(] sZcn'el.t jn.lxl]anhis2n]Ió aZ !]Liili'njlcllcn gviij1iill e hu]haik]inll
[.7.l.s.Íi]] ' H1 b.n nrclh11íÍ]/.t.k s^.nl :jonl]oskodjk. ir} . hIllidl.lxl1 r
Ki j/s/.]glltJt] ré\7é.e j: jiJdh]|J

l1] ,\ ( ) bck3/Jésben n3n s2bJl}ozoll .g)éb e\etekheD ] te'n]észelcs szclilól!
]n.!]1]aDhas7Dáló J7 j]iala rlkÜ]ijni1.(.. .!!ij]tií' huL!dólin hl a.lat9\(ÚtÜ ptotx
htrll jLs)úiLii ud]Jrha.:]hételi he r]t \lg! hJ]lJ{]élLÉze ó lá.si.natr-\bc szílljlh.l a. i:
o1l a ]o!oNLlml .l.|hal i. \i_!) a buLlJdéksylÚlo szi!.1.kcD talílh.!'r g)ri lnü]!njben
e hel]ezh.1i. hx a bulL.dék_!.zdi]kodis kdzszo]!i]tltín djixlc.!}óbkÚnl J K.j7s7ol3íLIiió

l5) lla ! laz l]Lodt'] sllnlllt|ll .Ul !D&u]ij j.gl1l!|hJs7|:iló i 1e!r.s h|L] ókú]
.Lkiilinjn.!.l s]uitinl [!íilal(lhUl]aJéLát n.nr Lor.Ios21ilj.'.lkol azl i hxzhtl n]Ü]il
k.íj /ij]dhLllldéL g\iL]lé$rl érjnle! teriiLelekei a Közsz.lgíllxó l1]gi]j'1Jl c]lá1o1l'
l.rcsl.dchnj lnl!ilonrLrx. Lxph.tó nnr.n]ag 2s][brD .]lülijnilrlen 3) LjiL és .
kijzs7oLgxL111's k.I.1ób. l Kö7w.lgílt.tli ÍósZi] L Jild]r

16),\/ ingrrlarhrs.rUil 1esljly.\ bLllidakokal ]7 .!]óh lelc|)ii]ósi hu1lad.lok1úl



5.S

^, 
Önkornlínrzat kö7s70lgát(atáss3l kapc50latos jogai és kij(eleuetlsógoj

(j) A/ alnkom'n},dl a lii/\7ol3íllrll\ klie\ilé\él a kőzszolgíl1alási szcr2ódósb.n
melbllámzo! nrodon.llenórzi { (jzszol_illaló löleles. bll]s7i.j e]le.óI^l \ún l
kózszoLgíl1a{ási sl.rzódósLcn m.g][(áj!zotll!zszol!áhxt]i ki'lcl!/cl!s!gek letesnéfle
!.|Jlk.nj inl.m]j.n]ul laía]mani dolun1Útlm.khJ !7 .]LenólzéÍ legzönck
lreleki én bizlosilJni. lo]ább' l kii7s7olgálulisi beszJnrolóban neD ]elzell tóÓ]'.rÍöl
adatol' clcnrzcsl szo13ált.tni.

l) J kii7s7.lgjl1]1ís hrtékony és ]nlyamát]s el]áiásáll07 sziilséacs inl'onnációk11 n
Kij^ZoL!ihaló szán]ára á1adja:

A h! ]idék8azdálk!dásj közszol!i]latísl i_!éD]be vcvó ingallalbasnáll']lnjl nYihiI
lxíáí \czcla2 onkodní yzal as ! sz!]!áhxló 

^ 
nlilvJnlríísÍJ J K.o j.áló s7.n'

iltxl \aglct hUllaJak!:Udílkodísi kölV.lgál'Jú! dil b.sZcJóse é5 Lrchaj1ís i1lelc
r Kij^l.1g']iJt]nak }llladakg'dílkoJ'si kij^/olgjltlt'\ bi7t.sifisa D ill !.D

b) r kiils/olgJllalís kijrúbe n3n laío/lj hJ]ladékla7dí kodisi l.vókcnYsagck
t t ..

!] r {e]cIüLésj igényeI L]elésílé\éÍr rll']hnas ru jadék gliii1ósc!l' s7ál]n'sáÍJ \Jlan]i]rL
kezelesác szohaló h.lvck.1 is lal.sinno|vck.l k jicliill

í'' s
A Kö2volgiltá1Ú Löl:Z0lE:il1rlissrl lrPtyll'tos jogai és kötclc7ct(sógti

(L) A, ingJilaDh]s7liló ras7;re.z i]rlil]xoon lclclkczi! c]Líiliinilcte. -$újlijí l.nj
iildhullJdék !}üj1é!él. szo]!á]ó. r }löz5zo]!ihaló log.jávJl 3ll:jldl' (cEsk.ddlnj
|0!alon]b r liphi1o nrü rt._! zsakok m.!\áJáIlín lclretó\égél a Közsz!]ai1tlÚ
Ü!!'léLszo !á alán. vlhDrnú lcrcsl.dc]ni ptdn.r.i sclilsóeévc] c!!ób hclYckc|

(]] l]a iZ lngxtlanha:Zn']l] 1cmrós^lcs s/corél!']z e lc dclcl s/cnnh b3Jele|1ésj
kö1.l./Ltségé1 Dcor kIesi1j ú!r J Kó7s7ol!áhiló . x2 jn.cxl]'nh|\/niló e!\ qn hxsb.]i
ancsjtósc nellet !l i'rgaL!|on i\ó ]llióe!]sc_lcDk. l ojirrjm:il]s{n l db l ]0 hlcl.s
rJly ]7 ]Dlatlinhaszni1ó .]1aL lón]l.ecscn kih.lr.^ hLL]Jdél!r.rny ségD.k dl.gJaL.Lij
_!]ü 1óedéDt he1j c9\sz.ri uúósét \ó].hn.7i is eDneL orc_91'.lcló dij]l slín]líz adJ]! ll
idijPonlig á.rcddi3 U jrrg!1lJ. 1'i!j'r0a's J be]c en'és krtcL_7.Íségé1ne.r l.]]elni.

(]] HJ Jl irrgJllJD]rrszDiló kaltség\elési szerr. !azdá]ko.Lj s7c e/el. J k.'7teÍület basznilili
lloz7ijinnis jolo!L]!i c r.nd.l.1 sZcn|li b.jl]Ú{Jsi kine]ctn!égé1 Dan tljsn]' i
lözszoL!1hitj x7 in!illxnhxsznÍl. ós. kij21cIü]31 hls7|ál]1] h.?7ijij1l1ásjog!!'ltiínak
c_!\ Ld.iii nísbcll aí.:jla:! mc]lcÍ minóníh\xn ] dh ]l0 lileEs' \i!1 a7 inÍ!ll]nh!\/ojll'
áhaL1é|}']elese| k]beLye7eí hulidéknren|'isésIek m.gi'clclii.q]i]jlJcda.r h.1j e$,s/eli
ijlnésél \ó]cljn.z] as cDncL D]c_!JiL.Ló di al szli|l]á7' addi! d7 idó|ronli!' n.ddi! !Z



nrrallan lu]ajdoDo:a' a karc lcl hAznilat holzáj'rulás jlgo\ulljJ a bcJ€]€nlési
kö 1.l.zctisé]rct n cm 1e lesili

(.1] A KőZvolgál(aló az inlallanl]as7náló re.Jélke7élót bocsátoí é5 rendellelészcriíc!
ha]/n]ilt g)üjlljeJéntek s7üksig sz.rjnli javil.sálól. csereiórij] as cs.llcgcs tóllísíról i7
jtrgal1inlr62náló beielenté!e r]rplín qondoskodik

(5) A Közszol8iltaló aZ illa]J rcn.]szcl.sjlc! .s kóZlcÍúl.t. kihc]]clc( hJ]ladtk!trijlij
cdű].k thzÚ1ásí1n1' lenóIl.nilé5éri'l s7úL!ég s/erj.l' de lesJljbb é\entc e!)'s7er

(ó) A Ki's7.lgíhilóa k.jzszol!áhxlas lol]'ami10sé: Leljesliöfu ellá1ísá1roz szüliséles

j] cnccdóllck.1. ninósilés.le{ Deesz.r7j:
b) io.!s2abálrbÜr vag] lralosá_!i h11írozalbdD e]óiÍ p.lzu_!'i lcdcz.lcl t'olyatralosal

c) 5/ükslges n]en.yisigú ós hiÓósdgii j.lmiilc1' góp.l cszlall. b.Ícodclaí biltjsiljJ
és len!li't]a. !ihrnin1JvüL\ég!s ]Útzinú ós lé]r7rÍ]égú \/lkcnrbeí J]kaLnJ77J:

d) Lllesztis.kclés kaúanta]1ásokalc]lcell ]cga]]ibb a !nzsz!lgállaÍasi di]ban elhnren
lt jlcs/lósi hán}id.'qéje'

J] J kai^/olgílul's lclr.si1ósiv.]
strli isbcn n._lhalífuzo!
rniilinltli r j.!\/!h:l!).khro
IyjlraDlanasl ÍeDds7ed:

ösz.til_!!ó. a ]o!szabJlyttbln ó\ J *ii7s7olg:jl1Jlísj
0dls7olgíhaláí r.n&/.Í.scn tÚljcsil]. lovábbá
é\ l lii7s7ol9l]l1llljsj \/c]7inlé!l]en m.!h.lti'ozon

.lli.olrilnrqiLoL!.. -,|:J Ji r <\

b) J kii/s7olgjl1alís lclj.snÚ\ó!cl ósz.li]!gócn kij/\/tlgíLulj\i l.!!kcnl!aleró]
neg]€déyenle kii^7olgíl1llisi 1iticktáxld ús óye|te kn7\7.laálttri:is] beszámoló1
késlit.1ol'bbá a ka7s7o]gá]1Jitj\l t'jÚko/lá!]t J 1ir!)i De!)cdé!e1 löv.(o ]0 napo.
belÜl . i közszol!íllrijs] bes7jr.ol& J s7jrnlile j beszínoló lLlh]d. os ílu]i
ell'o_gadísál ló!c(ó 30 mpon beliil az ollÚÍnány2al fuslÚfu mcgkú]dj 

^közszo]!á]l.tín l{jól.z1aló cs a beszin]o]ó laíalúj & loma] kavctclmón]ej1 a

kózslo]Úhalin sz.zödós halározza lre!:

c) a l]j^ZOl!l]1xlói 1'(]ládók!trZd.1|od.si (cninck ós ..!]ób' li'^/olgíl1'lní é.nli)
icjlls71isi l. ün.L .lkós7jlós. solí. xz (irk.mjo]'2tJl cs]Ü]h.iilödj|' és l
k(i/s/llaíltJló] hUllJdélgr1d'lkod'si lencl a kö|ryezetéd.]n]i halósi! í1hl
löÍlóró cLIo_9adisi1 Löreló j0 napon beliiL iz o0koü!a.YZá1.ak mÜgkú]J]:

d] J nl]:l)!s/ók s7iimti.a a ios\7lb'l\]
rlÚéliozlalis reIdszen irülijd1el:

((] 
^ 

Kö7s7|]gi]t.Ú . kőzszolrihxlís vélzéséllez lap.soLó].xn 'l .lvógctl ust
1LlJjjnldl kij/5lolgílot'j\ Jjjtit al lngatlmljxsZnílljúl . ]eidelelbcn rneghliirozoíik

(9] A Kó7!7.l!íltató kj7í]n]3! | k&slolg]]]ixlj: k]J]úitálr és lennraníi..]ibó]' a
(ineLezij lÜzszo]!á]lalls n)r'Úlísíra jr'n)uli ]o$]5zon) inananrx al.l1' ri]ani'Í .
J().t\isl. l j.gszLnts!l Növclócl x io_9sziL.ál'okb r c1óin ünlncgór2ó!L Iin.L.Z.Í\ag
jdijbnJr.x alJ Ie7eLhetj x ll's7oleí]111íss.] érj.le jnlJlla|has7n:iló H1 be|



Drelhi1á!zon és. Inzszo]ei]talár e]látá!áho7 s7!ksiecs sz.Dó\.s ádJtokxt A
Kö2sz.]Eált.ló logosul1 .g!es. . közszol!általas ellatxsah.z kiP.solód. rél/i'el]d]1]l
ltlinl.1ib.n alLÍkc^lin ad'1la!!L.]g!zót Drc_!blzni' is l]oso\ lgan\ei!]el' úré.]esilése
érdekéLre| iz e bekezdéslre| me3hrl'n]7.tt s7er.é]]€s id.tokal lra{ós]!i' bifus'.lL
cliíások l.n'rtráM cé]iabó] hxnnidlk szemelrnek.i.d l

7.S

^Z 
inj]atIanh!szníló köZ5lolgáltl1ás igón}bc\ó1clóYcl kápc\ollt0s iog!i és köteIeZettségei

1l] 
^l 

jngall'nhl\lDíló M Ónkodla.lza( áLli1 szcn'czclt kijlsl!l:]ílu'í h] J lbgy)lzta
k!r.l]nar. r Ki]^lolg'lhnnl] nríslant eÍ' íl]fodDxk i]eg J7 e jtDde]elben
nrlghJttiful. gynkonug.qll i!;nybc Y.wi ós á ka/s/olll]1Jtis kölébe l.rlozt]
hu]lldékl ji J xij7s70lg:!]tati rés,ére rendsler6en í1adjJ

,o .' , ,l 1,. .,! .! ,J q

l.]) A 1.nniszc(.s \lUnliLy ú]!aütr.hasz!ilt] a KölsZ!]'litltJk].xk
ngall.non lakók \!g! .ü íc dslcr.s.n laÍózlodók s/ijmá.Jk M
l.lÜllcló tt]cPiiLé:j \.g).\ hul]adóL n]co|)n!gére k]hxni
ú]cG'übíMJibrD n]!/ jl.ú udJll'nnrJl

. ' t 1.,,1.,/ ..1 ,'
kijzszolgálkks ltlc]czó j.9a.Jbcvatcla.c \oMlLolt'] bejelcntén

(]] 
^l 

logJillnhJ\^Jl(í o.m tÍhf]i xl (|)
.l_vm b.apn.rlcn,n!!lxnx (.kin(c(ib.n.
\cgycs hlll!dók ne.r tc]clk!7lL

L9) A lc l'úglesztéye 1oiatlozó ]!é|y
KazszoL!íLk(n]xL x ].l]ug:]c!/tó. Lná 1

bul'dúsbln lnclnh djj]i/elési kinele7eÍséq ]7
lbol sc kl sc'n 1dó/k.dlk ós c/ód.d tele.üLes]

16) 
^z 

ii_! lx [as/ ú]i J Ki]^lolgílu(ü'xk L5 xton bclüL he]e cnt ' hi ttLl.]{!no$i]blí:
\|g! c.cyÜb ok lii]il.i'scn r Li'/\/olgitl{|úsfu úi1nün lijdé|ó be(ap.so]ódís lnl]'tin !
ki]^l.Llll1al]]s itó|]b.lé1Ú]óÍc kiit. j.IÍó r í]ik

i7) '\ Lölt.dlcl h.s7 xjx(i Ij.77íjá]u]ís j. osull i a Kij/\/.lIi l.ló1JL .g].di s2.'lólLií Li'l
J kii/s/olqíltnú\ haI'l]J !l' udl/lj 1ele|úlé\ hü]LJdékitrak .]s7i]]i1isí.a as kÚ/clésé]c

18] |tllnggl\/h!ln J Lti/\/.lg]jltJLJ\ n!üjtr\x U.lotr M nlgal]!nok.n lorcl)e(cn
cjiircLíL]rxn]Jn ].!Jlibt] j() nxn]_9 5enl 5.n] lo9 l.jtjllollor i\ .nrJt hü]úcL sci]

(]0] H3 ] í!lfu|!esris aeltérel.iben \ih.7ás kóvdkc7 (
h]ln]aLt]]ltrU be]e]eD1ji (nzsz. !i lllóirL

i7 j gxl]inha\/ojLó jrásban tj.j.l..{j l
]'.lln rJli]llni] E inl' izl e_!.]xt]b ]íl t.nlil

',- n n.LI'!t hJr.



(L]) 
^Úenn)jb!n 

x iiltlggcsztós iddtaían]a a]a! a lözszojliihatis xlí laítló hulladék kerül
kihelyezése' úg'\, J/ ingallmbJsníló c_!-vidciii aí.snas. nrcll.t l Kij^lolsá]La!ó !
hulladékot clszálljt i' az iDlatla!n]as7|:!]ó DeJr!ak.j7\7ol!íltatási di]ilD]elnzelj'

(]2) Al hgallanh.sználó !.gy n]eehiIilo]a?oltja i Iiöz-szoje.liató ál1al r.ndclkczcsórc
h.csí!Ít és ] Kij 7\7.l!]ihJ1ó \xgy szxda Nag}'közsóg onkom]ínÍáta lulaiJoná( léne7ij
lrulixdék!\ü]ló edénrlil]esl]. ós abnl.lb'ral.!1 xlíi s:j\aj iqJ^]la

(l]) Áz jngallanhaszniló goodoltoJ]k u állxlJ bnbk lcll hUl]JdaLLYüjla cdin)!k
l.tdcl1.liszcni használalirÚl' ijÍ7ésé.ó]. renJs/!rts lj17liirr lJnlsriRí. leninleni{é\éÍij]'
\JlJmint kijm!eZ.(iik 1]sztin t. ásáról'

Irl. ícjc7ct

^ 
köZsZolgáIt!lís diimcgfi Zctósónek nlódi.

3,!
Á közszolgáItllísi díj Dl.gliz.tós

1) 
^ 

kij^lolg']iJtJs ailJl ]0]ó ápíjis l ldl a K.oi]t]ík] \Zcn gtiilj be r/
ing|llxnhas7n']i]kbl '\ Ko.rdÚ'í]ó szcÍ a kijlslolgílul'si dijlkfu \onJtko7ó
színl:jka1 J 69r]0]ó 1lll L) Kom]. rcnde]c( 20 $ (]) heke7dés s7el]nti
ad11s7o gá latás !]arjfi 

'llilja 
ki

(]) ]l] az i)trlonnín'v''l dijked\e,r.én)1.
i]r!all{nl]üZnalo lészé|c' a ]'cl'n.üLii
hEs7edé\i dós7rk.t lóváó.n l-r hrnl]

meDles!éaei. \olY |!]etre$.!cl íLlipn h.!x/
dijkünnbizelcl a Kooldi áló s2.í szímftt I

(j)Djj nregn?eiés] ka1ele7et1!é8 rnegj]lJ|i1jsí|á] . ieLepűLesj hu]1adókkclc]asi
közszolla]tatasi d' nrerálLapi1isilaL lés/letes szakr!xi szabál-rÚól \l(in] 6.1/]003
(]l]'23 )Konn lcndclct6 !(2)bekezdése.].p]írkcl] c]júmi

(.1] A7 ]nlil]!|h'szláló a hUl]3dékgJzd:ilkodál] kazszoLrihilísj dj].r ljífunr b1r!nrJ
u1oli! kölclcs ]c!]iZ.1Di a KoordiDa]ó szen álta1 Liílli1o11 s2lmlx cl]cncb.n 

^ 
JiJ

Drc!1izclósól.k Jnód]ít.halírjd..1asziD]].t.nxlllx7l'

(5]^z inrltLa 1las2 Í]Ll r (]] b.tczd.sbetr n].g]li(ínrl. s7í|na (adJL'nl ]eki elcbcD a
KoordlnJló \/cnnÚ] k]lagJÍ c]..lhcl nr.lJ a/ jrisbJn beD)íjton k aolis 15 Dxlo
fu!úl kn'i/ssill] ós !n] j cnnrcD nj\blD fálxvo]' és]olos kl.!_!ís tsllan r siÍ.hn.l
]'{ DJ|oI belúl onosoll3

(a] A hu] .dék_gazdilkodisi közszoLrállalis dj]ii x Ko.ilÜjikj :fn'nél
lÓ.!a1lrnhaslnú]a kijle]cs n._!liZcü!' Á lc.nJ'ibe M r.gJllanhaV|rjll] Jdot
e]dihdo r:i](]/]L x Koordrník] \7e r \íLlt,Í hrie]en1is!1 liircló.n i
be]elenlésétrek |.p iló]i]lilia L]3 sz:jn]l:jt' új D!al]ij]llaszni]Lr rész.rc

(7] A (ooÍ]]niiló sZen l li5Z'!]]:]/. is n/ ].3JLllnh6/nl]ó l]lx] hllilidóÜ t]eLiiL ki D.n]
liz.1.1l li]zszol!i11xlí! di] b.]].j1ái éÍdekébcn jtrlazl.dik ós lrclclil kólslol'c:tl111ís
ke.etében ]0L6 

'pnl]! 
] tó]k.L.1k.7il Ijtrllaiósóg.Lú



lv.íejezet

9.S

A közszolgáltatás keretóbeD történő huu8lóksűjtós

A hUlladékryúj1éye vonatkozó általános \7rbá]yok:

(l) Ha 3 g!r]jlócdón}bcn oltln ncdvcs huIladókol hc]}e^9k el. lnrely az edén],ben
öss7dőnörődijtt vagy betlcyon. vaev ' edénj"bc. lévó hulladékot ú_!-v ósszcpÉscLték.
hoeyemialtaz edáryt üiteni neD lebet' az jngatlan]lasználó x Közszolgáll'tó lelhiVísára
, edéD}t nrithelővé és boszná]hÍóvá leszi'

(])Nem helle/helóÉk el avegye!hul]adék g!űjlésére szoLgáLó gy1iitócdé ]bc aháZho7menii
s,eleLlivlyüi'é$eléIüne11leÍülelel€nazalábbiúiIahasznosilhalóhu]ladékÓk

(]) Ncfu hehclheló e] a lggyes hulladék g}üjlésére szolcáló r}_üjtóedcnlbe a háZhoz rnenó
kdi 7ö]dhLl] ék g}'újtéssel éÍiDieí te.űleteken keíi zöldhLlladak

(4) Nen hc]lezheló el a gyüj(ieJénlhe. aolYékon}, mér_!czd. lLjz ó\ mbbanásveszélyes
anyxg. vagy egyéb.]}an anya!' melY ves,élYezlelheli a gyiijlést végló Jzenré ]'ek Yagv
mások életét' ie$i á]ségét. e!észsélét.

(5) Nc'n hclyczhctó cl a glú]lóedé.vben to!ábbá 1elepij1ési htrlladékn'k ntn minósüló
hUll'dók' kú]ijnósen étítésj és bontási hul]adék, á1lati 1clcn. vala].int hu]ladékldvaÚn

ir ' r" r'. no -d roo p i e.i \e I 
'l.d"r

(6) Az jngatlfihaJ^íló a syüÍóedényetet lehe{óleg iz inladan trülelén bBlül' vae] zárbaló
helyrséghen' 7á]nató lárolóban helyezi e] uay' lroly annÓZ il]elé}telen személ],ek vaEy

']labk 
|e lérjeDek hozzá

(]) cyüjliiedén)_l közlerülelen e]he]yezDi valy lartósan láolni kizárólaa a kijzlÍú]ct
használalra vo|altozó jogszxbályok mcgla á\á\al. az olt szabá]],.zot ena€dély vagy
közterület hasziálali h./zá]árulís rl]p ján lelr€l

(3) A Közszolgállaló n kö2szolgáltÍás végzéséhe7 szúksclcs kon(iT.í }iizleni]elen a
l|nlónÚ hllladó*ka] va]ó'reg!(illéséig elhelyezheti' Úl kő\Élij9n halad.Ákrala. l

(9) Az nreallanbaszná1ó az aNcn lyiijtócdén]-clcl ! hulladé( elszálLítása.é|íból .
KÓzszol_!íhatj áh]l fregje]ajh jdólo.tbin. a [iJ7le.üLekn' a !}'iijlóí !!rZó gótjámú\el
ncgtöZ.ljlh.li' t5 ü.iliÍc !lkaln]ls h.lYen elhel]ezi'



(l0) A2 ineilla llász úló a gliljlócdé!]1' a tcÍi zóldhul]JJaltl s)ijjtésére szolga]ó
hlll ikg)úild 7síl.1 és i ]eglc]j.hb ] mil.r!Íe dxÍJboll. ij\s7.[öldzön t'aaPilíl
le31iliebL. a szíllj1ísi nrPolltsrlóli IJpon' 20 órától hel]ezi kj a kdz1crü1ctc. ki\ ó\c l
1aj1ósan c!gcdólyclcl( clh.L].zií Az ingatlinhisz!á1ó a K.l\l.]g'ltxta1ll cÍil eL1!D

.gtllll)odtdr\kinbei

(]1] H! J7 logrtl]|h]s/1llllj ] !)ii]lin!ííl! txr.jinl hel]éÍi!l r g]Lr]tijedél)1 ijúésir. \alo
ila|ásiMl lrel]éE löÍénó n]oZlJltis é5 \j$AsZílli1's !él]iibójx l(özszol_!i]1aló1kní la
igé.]b.1cMi' aklo' az1a KózszoLgíLliló leLé h'isb.n ]c12l' Á 1öbble(Zol.!Jl1alísR']] J
l.lck kiilijn DrclillJr.dti kijhck

(L2) 
^l 

ingxl]!.hxs/nílo J ki17szolgil1.1is köÍób.1ifl.zó 1elelrú]é! hull]déki]l kl7ír!li! .
Kij/\/tlllllJLó s/jlLilús/ki'/ih., fu!dllc..\í. g\újlaedan)ben' l kerli ZöldbuLladé[ol
cs€1Éh.. !!ij]ii/\]iLbJ heL\e/j e]

ll]) 
^l 

]ng llmhN/n:jl(') x hullxd!ltl l !]ü]ló!danrben kcnj /ijldhu]lJdékok csc(ébc|.
hÚ]ladik!}üilii /silba. úgyhclyÚ7r cL bo!] !/.J7tdén). Zsrii lrozli1ás.kor' lalannn1J
g!űjtijedé.j' iÍi1é\el'.r nE vaÍ]dj(]. !x'hb' r !é!j uljtéí nc akadáL!o/2 Al
nrlallanha5zni1ó a l]ulladél .lsZil]ilíJ léljibol liih.l].z.Í g!i'jli'.dón] ]ide]él ]
kt]zlcrüLcl slc nv.lcsó ck clkc' ülésc é'd.kébetr 1.cn]ko( illlpolbm udr!

(]]) /\ L]hel)./d{ g)Ljj1ii.dén]. hullJJilgrü]ln /uL é\ iil57ekatazan Lá_!. !o ÍlLa ilÍsl'or
Ljh!llc4]l ]oor lru ]{dél ncDr Ilad'lyolhdlji a i.lnrii ós _!Jil0!os l1trgllnr!1 j\
rlY \e?ét e!\éh[énl nen] iírhal M e!.l \J!] kilolozisv.s7i\a .L.lijidj7ós!fe]'

( 5] Tjk} J ljhE ]e7eú !]úilii.llén\el kairn)ékél' Drclkoz.]il.si ú1!o xlll Lir!1lk
llb.LYc/óls.! rJ!\ ! ko o !e]r]il.nu\!kl!l ol] n ao. tl'mj. a]neL) i
!\új1iieJór\cLneli ] K.'\7o -!i 1a1i] i l)l l']r llilon nódol tii.1úln ii La\ólalldil]oZZi

L6)'l']]ú J s/'b:il)s/cÍÚü krhcl\e/dl g,_i'jliiedén]ekbii J hu]].dél k[7ólísi x Li'7ll.ij].l

10. s

(l)AKözs7.lEá]lat!lkij^lt]_!lil1alí:k...tab.nlhul]Jl|ékc57i]lilás.lnrcllxlMhxLrahJ:

r] lz D.n i Ka7s7.]_!i]tló szxlLnócs7kó7ih.7 Í.dds'.r.sjlcl1

b] i ked] liildhul]rdÚk c\cLan Ilm
lijr_!lk!tbn ll|hdó nrLjln\ls
l]]]gJk ] D]éle]en]él ii!}ohl)

. lib.lr.z.l _!]újló..éD] . KrZsZoLgíL1'!] :]]La lll) D]lzln 9apj iiríós
'' i J r,'r 

'

etlj]Li|ilhx!] h.!r x !\i!lnlJén]h l']b!L\cz.ll l]UlladéN xl lnlcs \x!\ 1
./'llnl5 Í'jn ] !l' liL'{ \églii s4rnéL].k ó]clabcd. t.íj i]r;!géh.n
!9észÍ_!ib.n' 1o\.bLr. i !]ll1ó i]n]üb.D \.9] L]lÚld./lsibc.l:nLok.lhll.1{!r
.h.s7íoJ1xs'aíl]ÚillxÓjlísÍÍ.n jcs7i\./le(he| aka.|e7elcl:

1 Kij/\/ol!'lt)tó ]ogoiíriL.llí1o(. k.r.lledeLm
/s:il'h{i kcrijl [ll]ll\.^Je. vxq} J fxíi!]bb
dambokbi]j \x!Y ncn ins7ckó1oZr. lÜrii]nck



e] érzélszcÍj szlclc$.l n]c!ál].pjth!1ó' hoe-\ . kihc]]cZ.! t'rLilli]ellé.) DtI9ezij.
robbinó. 1i]l!Úkon} vcszó]ycs. \a!y.lyxn 

'n'Vrgoi 
tdJl]nJ,' arnel) a 1cL.pijl.sj

hullJdékl!l !s!i]1l nln s]úiLh.lij n.nr \/íl]i1hJb' nenr inilm!1]atrj1h.!1' \agl
nannriDósijlleleDii]é5ihuL idé[|ak:

1'J. kihchczcü !\Lii1ó.dün 1ú]trhöÍ' Lt a c\úilótJan\ ün1is. J lön !ze1
s/enn)e/é\e. ] lrul]!dék s/úndisx ..ltii] nenr leh€tége!

L]) 
^ 

Kijl\/.]gj]1a|l J lngatlinhls7nxlól iÍdsbÚ h!]ldéktJ]oLL énesilj a ll! ].dék
9LszílljLÁ! negLa!ad'\rjnak lanriÍiil i\ tkJól ls l'tls.óliÜi a lnegLl_9idashoz \.ze1ö ol
\.!] okok D].gszii elésé't

11. s
Á reg]es bullldók g]újlésc

(l) 
^ 

k!zszo]!xhalás íhaL c]lá1a Jo l.liiL.tc l. Jsz.rrsídl \,]brín\ol 9i]jtócdótr}.k
liPtr\lit. nnni]nJlls liÍlnlJút. dfxbslín:it a Ka/5zo]liltató allapi!. nr(g. !l
jr]all]!Dhas7DJlli :]ltJl bejelenten vjn]lú hullJdékDre|nvjse! es .z ii''iIcsi !yxk.Íis'g
il!]r]in' neL]'nel soÍllr lehelósé! s/erjnl jsYelenrLrc veszi a2 l.g.lla hxsní]i ]eé|,ve ]\

(]] A lij/s/olgJl1!1'\ Íún li'jÍ]Lli 
'!]ábbji/lbv:in].\iií llhnú la.o1ók hasz.ilhalóN

.'j ó1] ]ilcrcs sz.b!áD]os 1.rolo'

h ln ]Íe.s - l 
' ).. Íi. ó'

. r !l lnli<?.vrh r.,!tj r

'J.r l!01i1!ru!\rh\.n'.lrl'.

!r l1)! j. L\ \-.,b'rL jo\ d( r.

r.r ].'. csi.1 lilÍ v ] J_]i^rk

h.) .3].dL jdt]a\ii bdó!iiL út'r ].ho ]Ló/a'Ldhulli ik !]'Litó usál'

(]] s0 ]i1(rs inu Jhnú !)iL]licdjn] .!Jl y l és 2 sz.tr]ó]].s ]úlJLj{l'L]xo i!anrclh.t''
s/oLsjhdl) rt!/!. .z igan)'lö lölc]cs iz ojsz.!0\ Lrllirnn\jL\:in1J1lis.].]] ill i_!lal]nj J
snn!'h]l:js ]!én!!.\é1.]. .k ]jl]j"c s7.n (i kij/ig'g]li5] .!Dcn b!..lÜnlcÍ \/ené\eL
szánral 

^2 
].!.Z.]l! Sl0lgtihÍl] (\/i( 1i'ía.ii ben)L|lxsxl kar.1d.. lt1búij ne_! i ti0

LjtN !]iijtij.dén) lckiI déh.n j \/ol!i](.l.si s2..li]da\ '\ lilszollalhilís
rgén\hr\e\oje li]re es rz e!\ )rizl ltis]rxn .1o s7ÜnéL\cl s7ti'ni]Lr.o b.kov.ll.lcú
].i]1olíJl ] lállolx\ b.linl1[.llsati]] slr!río11 15 |xlln beLÚ s7olgíltxÚ.é\/jÍ.
berc]cD1di Ameo|'vilrd J S70]!á]1Jli Dre!á]Lapjt]i. ho!r ]l in!11]Jn1ul{Jl|.r Jz e!\
h:'1arLi!Mn éLo szen]i \el szinn! LelirÍ.lébÉn let tr\jLxlk07ih \J]ln]J. isó1\l ladhil x
f.]ótLin laÍ.]l.ú t]i].tloz.1 L]Ür\új1ísimk idópo.t íLg \r\\/lrnrnóle! l dLr l 1] lj1.r
lií.nnhlü 9riij1.'cdLlJl] ll.| ._!]sz.rj iiril.\i !r.koGi9 li!].lÜlbl!al.Lar.l
nl.!áL]rpnhlk] \/UnaLs7íLl jl's j d jl c!ri':\/!qii nrer: i4Léjdt.



('1] 
^ 

legyes hul]ldék ü.jié\énel nnn n']n g'lko.\Jga ' ors7ilos 1elcpii1iy.|dcza! is
é] iLési köreleln]én)eLíil sZóló Lonninrrendelel szelüÍ] kcíYlidr é: 1alusix5
lakótcliil.l.n n.li cg] .lkalom ]\ Közszo1!.lMló}al kininl li'volsál1aLi5i szeLzódés i
]3|h€knél \7ig..]bb ial1ét€l€lct. na!yl]bb g]akon5ieo1 ]s mcg]' irolh1t AZ
nrlatlanhrsZnilÚ n okoll eselben J heli jdi\/alon Lr.lúl g)Lii1isj Mponkén1ehéij \/]inú

(5] A lYLi 1öcd.l!bcn clhcl'czlrctó lc!r.s hU]lidék töDre.c

a) 8l]1i1.r.s _]Lii1ó.tlin-\ $.1ibcn Le!leljebb ]5 ke

b] ll1) lne..l !-rn]tócdóiv.s.tében ].!íe]iebbr0 k!'

t) 1]0 hlcIe\ gtüjlóedén) e\eléhet lcgleljebb]] kg.

d) ].10 ]i1!ft\!riillaedén] e\e1Ében l.'q]rlj.bb.].] [9

l)770]i1!fu!!]i!lnedtn] es!1ébe.le.!].ljcbb l.t0l!.

I] ll00lilcl.s!\(]iló.dénYcscléb.nle!I'cliebb]!0kq'

cli'liimiiriltl1 hulladók csc1!n !/ a) l] ponlokbad Í'clhxltiro/oÍlk lelt'elrehh

(íj] l!J J/ iuJíÍJ Lerülii huLlldjl' nennYisé!. 
'.|dszcl.sÚl Ül.ghxhJjJ u li1l.l1

.!]L!la.dinltLilfurlxh.:jl.r!!\i!fi|lGdan]bcn.Lh.ljczhclijhtr!l ék üir.e!í..lliol
!Kii/\/tlgjltxn| J7 jnalll]|hir7|:ilóeíesnéséfe e!]jd!iúl.g o.ttU]L

a] a ta.rllgc\ mc.n]isagú hlll!dÚknxk negle]e]ij ijfun.]nú .d. ]Íc .rlIj]L.Lni .Z

b] lc_!üncL!! i g\iii1tsr. í1ad.ll g!ijiij.dj.y.I szín].t:

(7] 
^n]ein]jb.r 

x _.]'iij1dcdéd]b.d cl]l.]].z.t 1.L.lÜ]Ú\i hUll&lek lón]c_!.. (6] blltldé\ben
nr.!h.lí'ozoÍ ll]cnijrl.s ! tn lijíó]ij núrls Jhpi:i! ]0r; k.] \lll x|n'] Drlloblj
mi ókb.n 

'1cgh]lJdja 
J (4] hckc7déllrcn o]elha1í!zoü naíi't.l. ügy a/ elólinnöli1.t

(l]] ll| J7 r.-qxLl!|.| leÉrkezó \egr.s hl adók DrÜ!l]j\ég! rll! nrjla! haLa.Lia lL.! n/
judoú !\il k]!dénI.k UÍal1alfuá1' az nlldxnhl\/ni]lll ! !ru]1ó.dét\ ll]J kirlkoll.
xózszol!i]laló ctr]b]ódlÍÁxj .llíuL külij]r djj eLlcnóLl.l ne.!Y'\'(n1 ene ].élra
rcnJslcr.J1Üt lukbJn J bLllJdéL el./illi1jsí e]ié_!2j' ]i]ti\.. llo!r.]lc u iJ!t
leriiLúÚ llIi ori/oll lechno]ó!ia lchclosó!.1 niú]r

(9) Ano]nr]b.n . 3riijlocdé.]bcD ncn] a n]._!]illLó r.!\c! hLllaJJk lelij]l . h.Lrc7ós.c
r(lol a Kazs7olgíL1.tj. |.g].s ll!Ll!dók g]U1é\ \/llr:i]1.]úl Dr._!sél1.s.l Illgl!l!llie.
d!Ltr!lün1íLl. ós !l jr13J1jJ.]]!\/.Jll]1 lil\/Úli1iJ lz e lendc]c(b.n .gh]1í].7.11



1L0) ]l. ! Közszolgih11ó az e bekezdésben lbgld1aknak megtileLó lelszólnásá1 lövelócD az
jngallmh84ljló !gj ólc b.Iiil újxbtr alk!Lonrn].1 i !c_!ycs hulladók !!úilósin.l
\7ahril)a]l \éíj oL) n on. h.g! i lcg]cs h!lladck g]üiléséfu !7.lgíló gJűjlijrJén)he
em \.!!.s l'u1ladeko1 hel]ez el. a (ii75zo]EáhÍó a 1eg)e5 hu]lidé[ g}iljtés

Vab'l)aü'al Íjt!:iíósól doküncllilia' és a dokurcntüDolal .gtidc]úllg 'n.iliildi á

s7adi Ni!y[ö7sé! j.-q)/i!e Íé\/ére és ke7d.mén)€'l hul] ékgJ7d:i]k.d:jn hnsá8

12. s

Á b:izhoz nenó clkülönilclt ll{lladakgl'iijtós

1'l (lep' il'' 'L ' ''.; íel
hulladékokal x hizhoz mnÓ sZelekliv -qyüj1!$e] elil eL1 1elüleleten rcnd.lkezéJ.
bosá1oÍ hulladik_!]'Lii1ó zsxkokbi e!-\Íil !]'iij1i ú$' boe] i papilhu1l.,jiko1' ! müxD!x_.
}llann.l x lam hul]'dL'Lol Layúll.sel i ](özszol!.haló chblJmíjx!ll cllíot ̂

ikbM

(2) A7 dkiilij.ícÍ. gyiiilóÍ papil' D]i]an-vag és i'éDr hU]ladókolal txl1al'nazó zsíLok
ü]iiésé|el .rir]lrn:ilis g!*onsúgx x2 .Ázligos le]LPülasrLldcz|! is q]ÍéJ
k(i!llcln]ó ekrijl s7óló komínfL.dclct slcri i kcn!'msi ós lilusjN ]*ót. lclcn hJ\]
egyJlk]]dn A Kij7\7.lgíltú] a/ ün1asUk gyak.nsígi{ jgé|} \/€nIi nin'elheti

(]) r\ KoZ\Zo]ltihxt] .ls2álli1áí !rc_!clözij.! .Llc|ó zhcli a2 iii1úÍ. .lijlé\/íe!
.lkú]in'ncfun gyúi1in( hlLladókok g]iii1iscrc szol_ld]ó l\jk.k tda]míl JkIoI ]!. hd !7ok
ürné\ére J \/.llrjllJún igénybt \e\ó logJ'lxnbn\/nílli r.gJil]DáD v]av lelqrheltén bcLij

1'1) 
^l 

r_!'{ltnhlsn'li] a 1.l.tiilési hUl]xdik lészól l.]).7ő L.íj /óldhU]lJdók.kJl J há7]roz
mcnij L.i(i /ij]Jhllllddt g]iilóssc] tcliiL.1.Nen Niili'n gyüj1r Q). hogj'

]) l ]oÜlbo1 kxiz1laLo1' .y.sülikcl' vélÚ ] .!xl]yak11 J Kii/\/llgjllltj Lo!i!ival
.llíul. kercskcdc]m i JnÍlall'nbú kaDhlÚ Újüúlag 7siIhJ:

b] . t!ía!!bb há!.kal lc_lliL.blj ] n]áeley. daúb.jra, i'\s7Úkdv. a lJkókór7cll.
óndnYc\ /ijldhtr|lid!l' !rii lcs daDiín h.|\cziIi

l5] 
^Z.lIiiLó 

i1ú(co !\iii1aÍ L! ZöldhullxÜcL.lsZllljt'\J J. i; L ,ii
7ij]dbullJ.lékokelszi]litástn]gé|r szer jrt ni]relhel'

(6) .\ (ij/s7oL-qiLuló elsl:illiljí .re-qelli/ijet ellc|ó.]Zhe1i az c]ókészÍ.n .]lülijnilc en

!!jilöl1 tcn] zöldh|LlidJk g]'u lcscjc szol!i]ó lsík larlilmál álLoI is h| !/.k !\iL]lé!ér.
a szo]!iltaúí j!. ]b! r.vó lígxúm]liszni]ó ilgxtlinún \ agl i.lqrhcl'l€n belUlkch]l soL

(?] TJm.gJund(] cél a 1eLdtÜlés.o l h'i l.Í|Í\/lálók hls7|jlJlJ. Drelyek aLkahna7isi\il
helj.hen lané|ik n]e! J kdfu Z!ld hullJdólok lc/elése ]liz] kon]posuli L]k ]l.sziaLxlx}il
a2 cLkészij1l l!mposz1 h!]]_hÚ töÍúik fiLha!7níLi!.

nrJrclus l Lólno]ernL].r l5 !
A }i.7s7.].á lxl. j Lfn]



r3.$

tves huuad!kg'újtó poll

íl] A Kózslo]eá]tató álld lótcsiLcLl ós úZ.mc]lcLcll üvcg hulladúlcj.űj(ő ponna löÍénó
üve8h!lLidék szállitásáról ü ].gatlanhas7n;iló gondoskod]k.

(2) Áz e]kijlőnítenen 8yiijtöt1 Ü\eghul]adékol a hllhdérgyíijlii po|ton . a Kőzszo13á11a1ó
elónásana is te(i enel _ úgy kell ellrelyezni. bogy azok a könyeze(€lne szennyezzék'

(]) 
^z 

elkiilőnitenen _!yi'ülön hull.dék elhel)_ezéséIe szolgáló üveE hulladék_lyi'Útó Fontok
' 'dlJJ 

\'l ' ' 'ól,ol d'io 'olL.pj1'tö7' "'?
(.l) Az clkiilÓlitcn.n e)ójlőt ijveEhulladék elheLyezésáe szolgíIó szabvá yos gyiij(ócdények

clhcl-vezéséró1. az cdé.yel üri1éséró1, karbantaíásáró1, a g]újlöcdények gvÚjlótontok és
kömyL*iik li szlán lÍlásáró l. lcíó l lcnités óró 1 a KöZs ZÓl gáható ao ndo skodj k '

(]) 
^ 

]on hu]ladék gltijlisdó]. chzállíásáó]. hashosíásáól és tiíaLmBl]a|íásáróL 3
Közszolg:iltaló é!enie cgy r]kalonrnrdl a hulldJékgu dálkodási közszolgáll.tás kcretébh
külan dij fehzámí1ása|élkúl goIdoskodik

(2) A kózszÓlgáhxlls korclóbh ' Kózszolgállaló kizáRjlag r lakosságnál' o háztartásokban
kdpzódótl. de a rendszelos hLlladékszálliláya basZn]ilalo5 9'üJlóedélyekbcl el cm
hcllezhelö na]j!darabos' lo nU]ladé]ot slálljtja el

(3) Lomt.hnnás kcrclébc. kö2lc i]clrc ocfr hc]}.zhelökj:

a) épitési cs bonlásl hulladiki

b) euriabroncs hulladé|i

c) réDánnü Dncs. !!e] temé(kénl tovíbb nem lr.szráIható jámii:

d) a, i]ra.. mczóeazd!sáe rag} szolgál1llísi levól'clysig solán képu iidóll hul]adék:

I bá,bnisokban kelelkezó !eg'es hul]adék:

!) e]kijlölilclt.n gyiii1ön papir' niial'ag és fénr hU1ladók:

1.1. S



l4) A ]onrhuLlidéLo1 i7 ]ogJll]|has7|j]ó ckzdlljtís .il]ából l Kl'jn'gá]aknll eló/.telen
lc]cloDo ' }!g] iÍisban e_g!ezlelel1 idijno|lb!D hel'eZlreli (i' A kihe]rezel1 ljul]adél
n]3n.}r\úgt ncn halldhll]lm.lj 

'] 
ni{

l6] KiiZs7olsi]hltj l s]'újlópÚ|1os' ko|lé.er€\ lomlJlanitís lcbonyo]i1ísához cl8cdillyc]
l.nd.lke7ó al\ jllallollil jcén\b. Vchcl'

(5) AZ elsZá]Lnanaó ]onr hJ]l Úk01 ! Nozlcrühlc! Ug] kcll .lhd!.zfu' h..!J M a i'nlű a\
e-viLoeos iol_Í!LN.1 ne ]kadlllo/7a. l g\'Újtö s7á]lnó!s7kö7 

'llal 
]ól n]egklj/eli1h{ij

lcgycn' i zöldtcrülclekel és a nóvénlcl.t nc lj(sjtsa. és ne jíjon balsel \a!l.
LíÍ]k!z]\ vcllil-rin.k c1ó jdizóséreL.

ls, !
Elh.q'ott lluu.dék elszállitása

(l) lla az Ői[onnán]zal 1ulajaoúbJn ri]k] kij1.úlclen c]hae)o1l' \'!l azon elle!óriZeü.n
ki' lmcnlck kiző( clhcly!'cn hul odék kor:ibbi hitokosi Yaay fu]ijdotro$ a ]lull.dak
el\/í]lilísnrJ ós k.Zclasót !Ú alklzó Ht sze nli kötelczcllse!ének cn lesz .l.!cl. x
hlll'dak .ká]lnísíróL ós k.z.Liseró] J Kijz!7o !i laló x kÓzszolgx]tatísi sz.rzödós
k.rclcin b.lü] gondoslodlk.

r6. s

11nlladékok szállitísa

(ll Á Kij,s,oLeilLl.1ó a kd757.]!'lt]tí\ kiÍólrÚ 1aÍ.,ó hul]adik ekzállilásalloz áz l_!!c\
hLl é[lxj1ík:irlíelére3ll'ahnasl'e]épitnrén.\e]re.delkezójálnine1'.szto21h$7níl

''. ' rpl
Lözzélél.] úÚi]r cncsn i hu]ldd!k!tüjlé\ n]ijponljllóL' lii]ő! mcgi.lóhe a !!g]cs. l/
-L . .' ,Lr lel ((,e id,r I'

v' í.iclci

^ 
Irö7\7olaált'tÁs kc.clóbtn liirlónij hulladóks7állítáJ i! lezeIés

(1) Á Közszo _!i t.ló x hll .dé[!]i''jlés ]dóNnlja]Da( Yího7ísiól x7 inglllanbxvni il .
rílll]Zás bcló\c([.Zrar jn.lclózócn saiíl .s rl i)nl..nin\/ll hon J]iin löniDd
kij//alt(c] úljJn éíc\ili

l5] RenJltrii!i rdijjlirís e\eLé. J hLllldékg]úilé\ álfoeneL] vti]lo7isr' sziil]ctchclísc csclcn .l

Ki]zszo !ál.tó.z]tr!.1]anhaszDálókalhon]q]llD halidéhainulén.Ji'

(6] 
^ 

Közszo _!i l.1ó az eLlú]őnnellen 3]üj'ijl1 
'ele!üLési 

]rll idél'01 i \.!!.s b!l].déNó]
.Lkiiló.n\c Ii]ló .lc .lIalDis tihPj1Dcnnd l.ndc]l.Llj ánú\cl sZíLljljl.] x lllcla
hd\/Dosí(] teletl]el]j e



17. !

Ilullldó|rok e'ókczélés€' hNnoílásü' Ártllfo átlfu itása

(l) A Közszolcál1ató Ú incédúhená]óktóI lröazoleiíiátás k*etébfu átvett elLülönilette!
gyüj1ötl lrulladékokat vaogaLi a nás hu]ladétiezelési engedéIlyeI rendcIkezó
hDlladékkezelónck is ft adnatja'

zá}ó lcndctkezések:

18.$

( l ) E rendelet kjnjrdetésél kóvetó mpon léP hatá l}ó a' reidel(aéseit 201 6. június 29 tól keu

(2) E mdelet hatályon kjvül hélydi szada Nagyközséc öntomáDyzar Kélviseló_
t€shjletén€k a t€]€pülési s'lárd hulladél*al lÓpdsolatos h€lyi közszoIgált lásóI szóló
]0/20l3' (12'06') rendeletét'

^, 

,í)
\'w t',

Arcndo]etkihirdáése20l6 06'23 án medóÍénl

^9,,1



Üg}'r.kod

KÓZsZoLGÁLT.\TÁsl szliRZóDÉs
lt]LEPijLÉs] szlLÁRD [{ÜLLADÉK GYÍ].ríÉsí:RE

m.|y |éneiótt e5.ósz.ól:

BUdapesl Bank Rl' Gi'di'llói lgazgatóság

12l0r códöLLd,sabadság1é.ó )

0ó_2]i_50].5Io, 0ó-2N.j0r-06ó

Á l(ó^ó]!íldo váLLa]jl z Ö|LümárrlatiL köldn kö-zo Lgá Érásj sa zódés aLapján, ho$ a IeM
úgdLlohazní]ó/]n! kn bsznlló ÉszéF a ló^uo]gillatás kÜeléb. c]líll a 

'lqúLcsi 
szj]áld

hu]hdó]'o[ rc d9.t\ b.t}ín&& ' lLábhid. \2& :

) i'r1és. tl .g}a]lr]om l 'íjgdldol'!lliiÜnÍcÍen$ujlhdoVelelLirhÜ]]adelgrijlé:e]]av eq'r]kalLlnm 3z i!í anló]
éf íLc cg$lí llboiyolilja ! lontl!|ílsl (ra\ó'.], kijlón l.l]jíis ]hljií)

di Új i'.-!VQ!Zi x ]]ízaníi ekk

] A l n'9 ]a{ hlvii]o szo]gílxláJ i!Ú]ybe t ! ó r hu LLrdék_q'n á No( |js ltÜzszo gahaIÍ el lálisáh Dz
saksé_q.s lülillc|q l Kdzszo]lii]hlo Íészere bizlosilF és a kt'y.lsíLt'í! 3/ 

'tbbnk 
yÜinr

^ 
h'lroz nojó 'lkk]l hULladékgvúr1és !c]dj.:

l') A gr'üjLé! t Szidi r'id. Nkfi Üg]'lÉl'oLgídi Úodájábi] lÉúési.n$!i á\dr9lo' !z {re . célÍ.
.end'ere5it( !)l']10^ákbar lddén L

b) Ayclllli!hLier!l!)ilr1ana]lrialld]|$ÚilLlyó(i_!)felelrehdikigé|)be
.) c]i'LjIé. rc'd] héllöi g ujlÁ] mp .sdlboi 

']idci 
hóMP 2 [.düén

s7Üdr ciii'óLi. Pi !lj g iLili\ ljrPDL Bdr]b. i] dM l!óna| uo]só ked.rjéi



d) A g\ U lozs áLb Jj .ll].]] ezl'dó i ]]jlÍ. niiJ|]ig és ] fÉ'' sn'n.!ol.sihL]]idéL' köbliM' 191tr

^ 
tkpü]é:j llnLL.dÉkok b62.]]]lhs lijld llid ltegio }at]' l]kil ü-'n.ll.k!Í Kt.$\ól{nLcll rd!)j

r ló á]ilt' Ytlo! is Á úilDade]nás Él jiból

:or;n r ilj! i]] lr0]l]00 L rs ede|!z.l sziátrB r[) öi ]

jnlll]m ]jj'n|]ó sdén 1]10L e5 cÚÚl]Z( l]l.lni/Á..Z !Lo'n
4 *h\jlv.\ g]utj ldllj?ú hr.

!e!ó l:]adM Az .l']wúLodoÍ .Jenlkl po].srÍó r

]g.húöfuL vivrmenóe!*er
_!aqlr!\-1jlVl]m n]!j q].ij] iJijrod]g Nótl.s [i!!L.njt]j Afutr'\ilÜj

5u nib feL 
^ 

di] ne]:ill3pní. 3
\l lolTáj!1ó\ ] \.]Ün; 9l5\..j. l o l.ns]rl

I? !vr]]]lsfu liheL]e1| hÜ]] él!l j!.n V.'!L]$ j ]ron]jl]b.] 'ne!halár?. 
.d!]ral[Ú] D|]

|:_L r &áig lltr)!4i' t!] ul i 'íLíójíni] 9.ni]:ú(
ik á][/ is é]kil fc] lüdji \fr!

!\üb .n) lrLd. tl
li:.[o] É: un*ekor m yóúÜo].

]n!í.ri]] iz ]di! 9ol'i$j rn.n
b.j! .lÍit Jlqlir r Kl'w.L.s Ltr] l !ó]r b. ylrij íh] .gj.ll' 1 JijDu]r 1 \ 4]\

]ijhb]eLaL]] il g] ün-a.. lLla]n]ó
( .' 

^ 
lllhlr]Jvo !í blás djjJ 3 9ü:odé{Ú] ÜL(jhrlifu.Í1

j:inyb. \e\o |*zéÍól
güLadrxDidé]FlijnJhhj..j(

$\ \$o D.!lí.s.\n. .g\,].j ._! ]tlg.JLl a t ]] ]!$s i]U(] ii

]ntn]1\ sin ] (l].g&í.5é\e]) a]nl}tJlltljk

!\zol}iibm \d]bzn ktnüL!.l hc. ú!} 1l lL]

rjcliLl ililrra] b.jclüÍ!| i KüJoL!

A Vl]/inli'.] VÜnl ó.! !l t j. Ü]

ll!]] .lllj] lll(o] !sh.l]]ld/9o]!lri i]Íi] 7l]ó ij orDn]} -lj tid.].t l/ tr m] LJó





lendelel 2 \7 n]ellékláe

Kommunális hu ladék gyújtésl

.Alq,Gle



1j

5i

q!

q9

l9



szélektív és zö]dhUladé!ok gyúÍési Íendjé
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Rendelet] s? nel]éklete

ÁtcleDülósihülladékGH)g!újlósélek!szílütásánakésártdn!tl!nításínakdijtétel€i

t ó0l_es !!'iijró.dén] üritésének dijo 20]6' élben bníó ]4]6._ l'ncgycdóv

. 80 1 _cssFiitöcdény üritósének dija 20]6' élben brunó'{532, F'ncgycdéV

. ]l0/l20lcs syiiitöcdén'vüIitésénekdÜa20]ó' évbcn nclló 6300, Fl-hcgycdév

. lloo_cs e}'iÚiócdóny iiljtdsilck dija 20l6 évbcnbruíó 13756' F'11ó

. Többlet ve3yes hü]ladék $újtéséE szolsáló l20 ]itercs gyiiilózsár dija 20l6. évben

. szelekliv lrulladék cyújléséE s,olgáló l20lileÍes zsákdija2ol6' évben ingvencs


