
T6szeg kdzs6g iinkorm6nyzati k6pvisel6-testiilet6

412003. lIIl.20.l KR. szrimf

rendelete

a telepiil6si szil:lrd hullad6kkal kapcsolatos

hullad6kkezel6si helyi kiizszolg6ltatdsr6l

ek



T6szeg
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hullad6kkal

kiizs6g iinkorm:inYzati

III.20./ KR.sziimri rendelete

k6pvisel6-testiilet6nek

a telepiil6si szikird

kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi kiizszolgriltatis16l'

foszeg kozsdg cinkorrndnyzatdnak kepviselo-lesltilete a helyi

dnkorm6nyzatokr6l sz6l(r 1990. dvi t.XV tdrvdny 8. $ /l/ bekezddsenek'

valamint a hulladdkgazd6lkod6sr6l szol6 2000. ivi Xl.lll torvdny /Flgl / 21 $

/l/ bekezcldsdben kapott felhatalmazds alapj6n, figyelenincl a toleptilisi

hLrlladekkezeldsi kozszol96ltat6si dij me96llapit6sdnak rdszletes szab6lyai16l

szol6 242/2000. /XII.23 / Korm. r'endelct /Kr'/ rendelkczdseire az al6bbi

rendeletet alkotja:

I.fejezet
Altal6no" rendelkez6sek

t. Q.

lll Toszeg kozs6g onkormdnyzata /tovabbiakban: tinkormd'nyzat/ a jelen

rendeletben foglaltak szerint hulladekkczelesi kdzszolgdltat6st szervez a

telepiilesi szil5rd hulladek gyiijtdsere, elszdllit6s6ra, 6rtalmatlanitesara es

kezel6s6re. Ezen tevdkenysdgek ell6tds6rol kdtclezo helyi kcizszolgdltatds uqin

gondoskodik.

l2l A kozszolgitltatiis cdlja a koztisztasilg, a telepiildstisztasag biztositiisa, a

kozegdszsdgiigy, valamint az 6plten ds lermdszeti kcirnyezet vddelme A

kdtelezo kozszolgaltat6sra vonatkozo rendelkezds cdlja a kozszoi96ltat6s
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kiszdmiihat6, folyamatos 6s biztons6gos ell6t6sa' a tevdkefysdc

ellenorizhetosdge

/3/ A teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolgAltates Tosfes la

tov6bbiakban: teleptiles/ mindenkori kozigazgatdsi teriiletere terjed ki

/4/ A telepijles kozigazgatdsi teriiletdn ldvo valamennyi inBatlan tulajdfnosa'

bifiokosa, haszn6loja /a tovabbiakban: ingatlan tulajdonos/ az inB]tlanan

keletkezo telepiildsi szil6rd hulladdk gyiijtdsdrol 6s annak a begYfljt6sre

feljogositott ds engeddllyel rendelkezti hulladdkkezel6nek tdftdno 6taddsdfl az e

rendeletben meghatfuozott m6don kdteles gondoskodni

/5/ Tilos a hulladekot elhagyni a gyiijtds' a begyiijtds' a lerakds szabtlYait6l

eltdro m6don - felhalmozni, elienorizetlen koriilmenyek kdzdtt elhllyezn"

kezelni.

/6/ A telepiilds kozigazgatasi teriileten a telepiilesi szil6rd hullfdekkal

kapcsolatos kijtelezo helyi kozszolg6ltatris teljesitdsdre jogosult' illetve

kdtelezett kdzszolg6ltat6 a T6szeg-Kom Kft T6szeg /a tovdbliakban:

Szolgiltat6l

2.fejezet

lirtelmez6 rendelkez6sek

2.S..



E r.endelet alkalmazdsdban:

/l/ Telepiilesi szil6rd hulladdk: a h6ztart6sokb6l sziLrtnazo - rendszeresPn egy

alkaln.rilag k6pzodo szil6r'd hulladdk, illetoleg a h6ztaltiisi hulladdkhoz hasonlo

jellegii 6s tisszetetelii, azzal egyitt kezelheto ni6s hulladdk, kivdve az egydb

jogszabdlyokban meghatdrozott veszelyes hullad6kot ds a radioaktiv hulladikot

/2/ A hiLztarths: a lak6s, pihenes, ndiilds o6liait szol9616 ingatlan, ftigg tleniil

aftol, hogy az adott ingatLan magdntulajdonban, vagy kcizos tulajdonban van-e

/i/ I-omtalanit6s al6 tartoz6 telepiilesi szil6rd hulladdk: az az alk?lmilag

kepzodott, vagy felhahnoz6dott telepijldsi szildrd hulladdk, afiely a

kdzszolgAltatdst v€9z6 szolgalrat6 dltal rendszeresitett gyijjt6eddnyzetben

m6rete, vagy mennyisdge miatt nem helyezhet6 el.

/4/ Ingatlantulajdonos: az a termdszetes, vagy jogi

szemelyisdggel nem rendelkezo szervezet, akinek,

telepill6si szilard hulladdk keletkezik.

/5/ Arralmatlanito helY:

kiz6rolag erre a ceira

ldtesitmdny.

szem6ly, illetolqg jogi

amelynek ing[tlandn

a telepiilesi szjl6rd hulladek 6ftalmatlanit6s6t szolgdlo,

ldtesitett ds az onkomAnyzat eltal kuelolt lera!6hely'

/6/ Hasznosit6 hely: a telepiil6si szil6rcl hulladeknak, vagy v4lamely

osszetevoienek a tetmeldsben, vagy a szolgiiltatesban tijrtdn6 felhasz4dlds6ra

szolg.il6, kizdrolag erre a cdlra letesitett ds az onkormenyzat 6ltal erre a celra

Lijelctlt letesitmdnY
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/7/ I lulladdkkezelo: aki a telepiildsi szildrd hullaclikot gazdasagi tevckenysige

ko|iber az ingatian tula.jdonosatol etveszi, begyiijti' elsz6lltja' t6rolja'

:r5,/'ro rLja. illetve dtr a ltlratla I iti:r '

/3/ I lLrlladckkezel6si

elclkezeldse, t6roldsa,

tevdkenysig: a hulladek gyiijtdse, b.:gyirjtise' szdllitd'sa'

haszt.tositasa ds 6rtahnatlanit6sa'

/g/ HLrlladdkgazd6lkoclds: a hullaildkkal cisszefirggo tevdkenysdgek rendszere'

belecrtve a hulladek keletkezesdnek t.negelozes6t' nennyisdginek is

vcszdlyessegdnek cscikkentisdt, kezeldsdt' ezek teNezisdt ds ellenorzdsdt' a

kezelo berendez6sek ds ldtcsitnlenyek ilzemclletdsdt' bez6rds6t, utogo|rdozdsdt' a

mukodis felhagyasAt koveto vrzsg6latokat' valanint az ezekhez kapcsolodo

szaktan6csadAst ds oktatast.

/10/ Szolg6ltat6: Toszeg teleptiids kdzigazgatasi lerillel6n a telepi.ilesi szil6rd

hulladekkal kapcsolatos helyi kozszolgdltat6s ell6tds5ra az e rendelet szent.rt

kizdrolagosan feljogositott hulladikkezelo

/11/ Huliadekkezel6si kozszo lg6ltatds: e rendelet 3. 0 /l/ pontj6ban megielolt

teleptildsi szil6rd hulladdkrak a feljogositott szolgAitat6 6lLa1 az

ingatlantulajdonosoktol tdrtdno rendszeres begyiljtdse' 6ftalmatlanjtesa es

hasznosit6sa, illet6leg kez'elo letesitrneny tizemeitetdse' miikodtctese'

/12/ Kozszolg{lrat6si dij: az ingatlantuiajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6s

ig6nybev6teldefi a kdzszol96ltatonak fizetendo' az dnkorm6nyzat rendeleteben

meghalzirozott. dij fi zetdsre vonatkozoan rnegdliapitott dij'
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Az 6nkorm6nyzat kiizszol96ltatissal kapcsolatos feladatai

3. S.

/ l/ Az cinkounanyzat az ingatlantulajdonosokndl keletkezo telepijlest

hulladdk kezeldsdre, hulladdkkezelesi kijzszol96ltatest szervez ds taft

Feladata e tekintetben kiildndsen:

a./ A helyi kozszolgeltates kordbe ta 026 teleptildsi

rendszetes begyiijtdsdnek, elsz6llit6sdnak ds

megszer-vezdse,

szil6rd hu

dllalmatlanit

b./ A kozszoLg6ltatds ell6t6s6ra a szolg6ltat6 kiv6laszt6sa' a szolgal

szerz6dds megkot6se.

c./ Gondoskod6s a szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiilest

hulladdk elhelyezdsdre szo19616 6rtalmatlanit6 hely, hasznosito

kialakit6sdr6i, fenntart6sar6l, iizemeltetdsertil, megsziintet6sdrol'

rekultiv6ci6jdr6l.

d./ A kozszol96ltat6si dijnak ds a fizetes rendjdnek a meg6llapitdsa'

e./ A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos egyes' a Jogsz

meghatArozott hat6s6gi jogkiirdk gyakorl6sa'

f./ A kdzszolg'ltat6ssal osszeftigg6 onkorm6nyzati feladat es

megellapit6sa /egydb jogszab6lyban nem rendezetV'

il6rd

fenn.

ladek

siinak

toval

il6rd

hely

il letve

yban



/2/ A kdzszol96ltat6s, a kdzszolgdltatds ell6t6sdra feljogositott szolgeltato

szdliit6 eszkozdhez rendszeresitett gyirjto eddnyben a kdzteriileten, vagy az

ingatlanon osszegyiljt6tt es a szolg6ltat6 rendelkezdsdre bocsAtolt, a jelen

rendelct 3. Q. /1/ pontjdban nreghatArozott telepiil6si szildrd hulladdk

elhelyczes cdil6bol t6rteno rendszeres elszrillitds6ra vonatkozik, \, xgy tericrl

ki.

Az ingatla ntu laj donos kdtelezetts6gei

4. S.

/l/ Az ingatlantulajdonos kciteles az ingatlan6n keietkezo telepiilesi szil6rd

hulladdkot az e rendeletben mcghatdrozott helyen is rrodon gyr-ijteni, tovdbbi

hasznositdsd16l, vagy artalrrallanitdsir'61 gondoskodni. Kotelessdge c

tekintetben:

a./ A telepiildsi szildrd hulladekot - ktildnos tekintettel a hulladdk tovebbi

kezeldsdre az elsz6ilit6sra val6 6tvetelig gytijtse, illetve t6rolja.

b./ Az ingatlandn keletkezo telepi.ildsi sz-ilrird hulladdk kezeldsdre az

onkormdnyzat 6lral szeNezett kcizszolg6ltatdst vegye igdnybe, illetve a

hulladdkot begyr.ijtesre az e rendeletben feijogositott hulladdkkezelonek adja

et, illetcileg a kozszol96ltat6si dijat kiegyenlitse.

c./ A hulladdk gyrijt6se sorrin megf'elclo gondoss6ggal j6rjon e1 annak

drdekdben, hogy a hulladdk mesok eletdt, testi dpsdg6t, egdszsegdt es jo

kdz'rzetet ne veszdlyeztesse. A kozsdg termdszetes 6s dpitett kornyezeLet ne

szennyezze, a ntiveny- ds 6llatvil6got ne zavar;a
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cl./ Az ingatlan6n keletkezo hulladdk mennyisegdt alacsony szinten taftsa

/2/ Az ingatlantulajdor.ros koteles a szolgdltatonak bejelenteni, ha tula.idonos

v6ltozris, vagy egyeb ok folytiin a kdzszolgAltates igdnybevitelere kdtelezette

v6lik. Meg kell jelcjlnie egyben az ingatianon keletkezo rendszeres heztartisr

szil6rcL hulladdk esetdben az ingatlanon lak6k sz6m6t, nern rendszert:s szil/ird

hulladck esetdben pedig a v6rhat6an keietkezt! hulladik mennyisegdt'

/3/ Tulajclonos v6ltozds eset6n a fizet6si kotelezettseg tekintet6ben az- ingallan

ad6s-vdteli szerz6d6seben foglaltak az irdnyad6k

/4/ A tulajdonost nem

be6pitetlen ingatlana

keletkezik.

terheli az /1/ bekezddsben loglalt kcjtelezettsdg az olyan

tekintetdben, ahol nem tartozkodik, es hulladek sem

l5l Az az ingatlan tulajdonos, akinek ingatlan6n teleptil6si szil6rd hulladck

keletkezik, de az ingatlana egyidejiileg gazd6lkod6 szervezel

cegnyilvdnta(6sban bejegyzett szdkhelydiil, vagy fi6ktelephelyeiil is szolgdl'

kctteles a telepijldsi szilrird hulladdkrit a gazd6lkodo szervezetnek az

ingatlanon tblytatott gazdas6gi tevekenysdge sor6n keletkezctt tclepiilisi

szildrd hulladekt6l elkiilcjnitetten gyiijteni ds arra a kozszol96ltat6st igdnybe

venni, feltdve, hogy az ingatlamon keletkezett 6sszes teleprilisi szilird

hullad6kra nern a helyben szervezett kotelezo kozszol96ltatrist veszi igenybe'



ILfejezet
A hullad6k kezel6si helyi kiizszol96ltat6s ell6t6s6nak rendje,

a kitzszolgdltatSs kiitelez6 ig6nybev6t€le

/l/ Az ingatlantulajdonos koteles a szolg6ltat6 riltal nyiljtott kozszolgA

igdnybe venni.

l2l A helyi kdzszolg6ltat6s kordben az ingatlantulajdonos ds a szolg

kdzdtti jogviszonyt a telepiildsi szil6rd hullad€kra vonatkoz6 kdzszolgi

esetdben az a teny hozza ldtre, hogy a szolg6ltat6 az ingatlantulaj

szdm6ra, mint kozszolg6ltatds teljesitdsdre rendelkezdsre 6ll.

/3/ A kozszolgiitatAs teljesitdsdnek feltdteleir6l a szolglLltat

ingatlantulajdonost irasban kdteles ertesiteni, vagy a felhives kdzzdtetele

tejdkoztatni.

A huliaddk begyiijtdsdnek, elsz6llit6s6nak rendjdt /gyakoris6gat, id

irtvonal/ a keletkezo hulladdk mennyisdgdnek figyelembe vetel6

szolgriltat6 koteles elkesziteni, arr6l az ingatlantulajdonosokat viltozds

is kulon drlesiteni.

A hulladdk sz6llit6s rendj6t M 
'nkorm|nyzat' 

a szolg6ltat6val egy

m6don hagyja j6vti.

t6st

llato

etdn

tatds

onos

tes

el a

AZ

ftj an
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/4/ ,4 teleptildsi szil6r'd hulladdknak netr

tdny6t az ingatlantulajdonos kijteles az

bejelentesben az ingatiantulajdonos

koriilmdnyeket, amelyek miatt az adott

szil6rd hullacidkr.rak, tov6bbA azokat az

huLlad6kkezel6sirol gondoskodik

rrin6siilo hulladek keletkezesdnek

onkorman) zatnak bejelenteni A

kdteles megielcilni azokat a

hulladek nen r rninosill telepiilisi

intdzkeddseket, amelYck irtjin a

/5/ Amennyiben a jelen renclelet 3 $ /l/ pond6ban meghatirozott teleptllesi

szil6rd hulladdknak nem minosirlo hLrlladdk koztefiilcten keletkczik' a

tev6kenys6g vcgzesere kiadott kozterillet haszn6lati hozz6j6ru)6s' illetve

cngecleLy biftokosa koteles az onkorm6nyzatnak bejelenteni' hogy a

hullad6k6nak kezel6s6r6l hogyan gondoskodik

Akozteriilethaszn6latihozz6j6rulds'illetveengeddlymegad6sdtaz

dnkorrl6nyzat az altala szerYezett kozszolgaitates igdnybevetel6hez kotheti

/6/ A hulladdkkezeldsi helyi kozszo196ltatds t'elteteleiben bekovetkezett

v6ltoz6sokrol a szolg6ltat6 az ingatlantulaidonost' a v6ltoz6s bekdvetkezte

elott 3 r.iappal, vagy olyan modon, hogy a v6ltoz6s az ingatlantulaidonos

szdmera h6trAnyos jogk<ivetkezmdnnyel nern jdrhat' irasban drtesiteni kcjteles'

/71 Az /llbckezddsben meghatarozott ingatlantulaj donosokla a LIgt' 51$/l/

bekezddsdben foglalt kotelezettsdg ncn terjed ki A ndluk keletkezo

hullad6kok r.ryilv6ntartiis6r6l ds be.jelenteserol a

jogszab6lyban meghatdt'ozottak szerint gondoskodik

szoLgAllat6 kLrliin

/8/ A hulladdkkezel6si kdzszolgaltat6s teljesitdsdre vonatkoz6 szerzoddsr6l a

szolgdltat6 es az onkormdnyzat ktiteles gondoskodni'
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A hulladdk gyiijtdsere, elsz6llit6s6ra val6 6tacld's6ra szol96l6 gyiijtoeddnyek

lendelkezdsr e bocs6tds6val kapcsolatos jogok es kotelezettsegek

6. S.

telepillesi szil6rd hulladek gyirjtesele, illetve

szeilito eszkozehez rendszeresitelt, t\7
/l/ Az ingatlantulajdonos a

elsz6llitirsdta a

iinkormAnYZat 6ltaL

venni.

szolg6ltato

14/ Az /l/ pont

rendszeresitetl 6s

gyiijtoeddnYZetet

/21 Ahelyt kcizszolgiiltat6s 6ital ellAtanclo terltletre rendszeresitetl szabvanyos

gyiutoecldnyek tipus6t, minim6lis tdrfogaldt' darab sz6m6t ds tiritdsre valo

6tadds6nak hely6t a szolg6ltato az onkorn]anyzat egyet6d6sdvel 6llapitja rneg

akeietkezetthullad6kmennyisdgdveldsgyiijtdsi,tiritesigyakoris6g6nak

llgyelembe vdteldvel.

/3/ A hulladek iiritds6nek jelenlegr gyakoris6ga: heti egy alkalom

tdrit€smentesen bizlosilott gyiijtoedenyt koteles igdnybc

elt6ro esetben a szolgiiltato koteles a sz|Ilitoeszkoz|hez

a hulladdk mennyisdgdnek megfelelo mdretf ds sziintir

az ingatlantula.jdonos kdrelm6re rendelkezdsre bocs6tani a

kcreiern kezhezvdteldt6l sz6mitott 15 napon beliil Az ingatlantulajdonos'

vagy meghatalmazottja a gyiijtoeddny 6tvdtelct al6irriseval k6teles igazolni'

l5/ Ha az ingatlantulaldonos a szolgdltato fele a val6s6gnak nem megfelelo

mennyis6get, vagy adatot kozol - ideetve az ingatlanon rendszeresen

taft6zkod6k sz6m6ra vonatkoz6 adatokat is - ds ennek folyt|n az 6tad'\Ya



keriiio hulladdk mennyisdge rendszeresen meghaladja az 6tvett gyiijtoeddny

iirtartahnet, a szol96,1tat6 az ingatlantula.jdonos megkeresdsdvel egyidejiilcg

- jogosrilt a tdnyleges mennyis6gil hullad6knak megfeleio iirtartalmi edenyre

cseldlni az eredeti gyirltoectdnyt, illetve jogosult megemelni az tiritdsi

gyakorisrigot, vagy a gyfrjtesle 6tadott gyiijtoedenyek sz6rn6t

/6/ Az ingatlantulaj donos kdteles irisban 3

szolgdltat6nak, ha az ingatlan6n az

hulladdkmennyis6get ielentoscn rneghalado mennyisdgii hulladek keletkezese

vdrhato. A bejelentes alapj6n szoigriltato ktjteles az ingatlantulaidonos 6ltal

megjelolt idopontra, vagy idcitaftanra a hulladek adott mennyiseg6nek

rnegfelelo gytijtesehez szLiksdges nagyobb iirtarralmir, vagy tovdbbi

gyiijtoed6nyt, illetoleg a hulladdk gyrijtdsdre alkalmas mrianyag 7s6kot az

ingatlantulajdonos rendelkezdsdre bocs6tani, ds a tdbblet szoi96ltati'st

teljesiteni.

Ha az ingatlanon keletkezo hulladdk mennyisdge nem rendszeresen' hanem

alkalmilag halad.la meg az atadott gyfijto eddnyek ilrta(almat es az

ingatlantulajdonos elmulasztja az e bekezddsben ift beielentdsi

kdtelezettsdgdt, a szolgdltato jogosult az igy 6tadott' illetoleg a

gyiijtoedenyzet melle kirakott hullad6k elsz6llitris6ra' A tobblet szolg6ltat6s

tdnydrol ds az ennek megfelelo dij alkalmazdsrir6l a szolgiltato az

ingatlantulajdonost egyidejtleg drtesiteni kciteles'

A hullad6k gyiijt6sele is elszhllitds6ra val6 6tad6sdra szolgalo

gyfijto cddnyek elhelyezcsdvel, haszn6latdval ds kezel6sdvel

kapcsolatos kdtelezettsdgek

t1

nappal kor6bban bejclenleni a

addig szokdsos nerldket,
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7. S.

/l/ Az ingatlantulajdonos az 6tvett gyiijto eddnyeket az ingatlan lertileten

beltil kciteles elhelyezni.

A gyirjto eddnyt kozterilleten taltosan eihelyezni, kizrlr6lag az onkolninyzat

rendeietdben szabdlyozotl l(ozterlllet haszn6lati hozz6jiruLds, illetve a

vonatkoz6 szabiilyok szelinti kijzteriilet haszn6lati engedely alaPidn lehet'

/2/ Az ingarlantulajdonos kdteles az 6tvetl gyirj tocdenyekct a hLrllacldk

elsz6llitdsa celjdbol a Szolgdltat6 6ltal megjelolt idopontban a kozleruleten a

begyirjtest vdgzo gdpj6rmtivel megkozelithet5 es tiritdsre alkaln)as helyen

elhelyezni.. A gyi'rltoeddnyt legfeljebb a sz6llit6si napot n.iegelozo napon l8

6rdrtol lehet kihelyezni a kozterijletre, illetve a kivdve ha tart6san

engedilyezett elhelyczeslol r an szo

/3/ A hulladek elsz6llitds cdlj6bol kihelyezett gyijjtoeddnyek f'edeidnek a

kcjzterillet szennyezds6nek elkertildse erdekdben iecsukoll allapolban keil

lennie. A hulladdkot a gyiijtoeddnyben irgy kell elhelyezni, hogy az ectcny

mozgatAsakor, iifit6sekor ne sz6r6djon , valamint a gdpl iifrtest nc

akadltlyozza. A kihelyczett gytljtoeddnybol guber6lni tilos A kihelyezett

gyiijtoeddny nem akad6lyozhatja a j6rmti 6s gyalogos forgaln.rat 6s elhetyezcs

egyebkdnt sem j6rhat baleset vagy k6r'okoz6s veszelydnek eloid6zdscvel

8. S.

/1/ Az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni a gyfijtoedenyek tiszt6ntafiasdr6i'

fert<itlenitesdr<jl, rendeltetdsszer[i haszndlat6r6l' valamint komyezettik
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riszr6,ntar16s6r61. Kiv6telt kdpez ez alol az 1100 literes gytijtoedeny, at:relyet

rrinden dv mercius l5-tol oktober 15-ig terjedo idoszakban' havi egy

alkalornrraL a szol96,ltat<i kdteles fertotleniteni'

/2/ A szab6lysze|iien kihelyezett gyiijt6eddnyck irritese sor6n csetlegeserr

kelctkezett szennyezodds takaritiis6roL a szolgriltat6 kiiteics gondoskodni

/l/ Az ingatlantulajdonos rendelkezdsdre bocs6tott, rendeltetdsszeriien hasznalt

gyLijtoedenyek sziikseg szerinti .iavit6s6r6l, cserejdlol 6s esetleges potlds6rol az

ingaLlantulaj donos bejelentese alapjrin a szol96ltato koteles gondoskodni

/4/ A gyLljtoeddny rendeltetestol elterc! haszndlata, valamint eltiinese' vagy

negsemmisiildse miatt keletkezett kefi az ingatiantulajdonos koteles megt6riteni

az ecleny tulajdonos6nak a k6r bekovetkezdsdtol sz6mitott 30 napon belill

e.$.

/l/ A gyrijtciedenyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el' arr.rely az eddnyben

osszetcjmdrod6tt, vagy befagyott, illetve az eddnyben 16vo hulladdkot irgy

dsszepreseltek, hogy azt trltenr nern lehet, az ingatlantulaj donos a szolgdltato

felhivds6ra kdteles az edenyt iifithetovd, illetve hasznelhat6va tenni Koteles

tovdbbi az igy okozott esetleges kArl megtdriteni

l2l Tilos a gytijtoeddnyben folydkony, m&gez6' tiiz- ds robbands veszelyes

anyagot, mes veszdlyes anyagot,6llari tetemet'' h6ztartdsban keletkezo veszelyes

hulladdkot /fdradt olaj, ola1os rongy' olajos flakon' festdk maradek'
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novenyvddoszeres gongyijleg, hasznelt akkumul6tor, lej6rt szav

gy6gyszer, stb./ vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amt vesz!\yezte

begyirjtdst, iiritest vdgz6 szemdlyek, vagy m6s szemdlyek dletdt, testi d

egeszsdget.

A hulladdk elhelyeztis6vel, d rta lmatla n (tis6va I, illetve hasznositAsd

kapcsolatos rendelkez6s

10.s.

ss6gir

a

hasznosl

get,

dta/l/ A telepiildsi szil6rd hulladek kezelesdt, ertalmatlanitAset 6s

szolg6ltato kizir6lag a telepiilesi dnkomenyzat 6ltal erre

l6tesitmdnyben vdgezheti.

a cdlra ij eldlt

/2/ A hulladdk Artalmatlanitdsa, illetve hasznosit6sa a szolg6ltato

dnkorm6nyzat riltal kotott szerzcid6sben /k6s6bbiekben: szer

foglaltaknak megfelel6en toftdnik.

A lomtalanit6s ali tartozb hiztart6si szi16rd hullad6kra

vonatkoz6 kiiliin rendelkez6s

il.s.

/l/ A jelen rendelet 2. $. /3/ pontjrlban meghat6rozott hulladdkra n

lomtalanit6s megszervezds6r<il, lebonyoiit6s616l, elsz6llit6srir6l a szol

gondoskodik a szerztiddsben foglaltak szerint.

es az

6dds/

tato
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/2/ A hulladekot az ingatlantrrlajdonos a szolg6ltat6 {ltal elozetesen rnegjeldlt

idopontban helyezheti ki elsz6llit6s cdlj6b6l arra a helyre, amelyet a

szolgriltat6 el6zetesen megielolt.

/l/ Elsz6llitando hulladdkot [rgy kell elhelyezni a kozteriileten, hogy a.]afnru-

is a gyalogos lblgaln.rat ne akad6lyozza, a zoldtedileteket ds a novdllyzcleL ne

kdrositsa, illetve ne jiljon baleset- vagy k6rokoz6s veszelydnek elijidczdsdvci

/4/ A szoLg6ltato a 12/, 13l bekezddsben foglalt eloirisoktol elLdlo moclon

szab6lytalanr.rl clhelyczett hulladdkot koteles kiilon dij fizetdse cllendben

elsz6llitani. A kiilc;nclij rr.iegl r zetds6re kotelezett szemdlye nem iilapithalo

meg, lgy a szolgiiltato a sz6mldt a telepiiidsi <inkorm6nyzatnak nyirjqa be

Hullad6kkezel6si 6s kiizszolgiltat6si dij

12. 5.

/l/ A hulladdkkezeldsi kozszolgdltat6s egys6gnyi dij6t az onkorm6nyzat jelen

rendeletdnek melldkletdben 6llapitja meg A di.jak vonatkoz6s6ban a Kr-ben

foglalt eioirdsokal koteles lLgyelembe venni

12/ Ha a kozszolg6ltatasi dijat az onkotm6nyzat a Kr' 6 $ 1 5 bekezddsc

alapjdn sz6rritott clijn6L aiacsonyabb mdrtdkben dllapitia meg, a kiildnbseget

dijkompenzdcio lbrm6j6ban koteles a szolgeltatonak megtdritenr'

Az dnkormenyzat az dltala meg6llapitott dijkedvezmeny eset6n' a felrnerlrlo

koltsigeket a szolgdltato szdm6ra koteles megtiriteni'
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13l A dij meghaterozdsakol' az onkormanyzat koteles figyelemmel len4i arra,

hogy a gy(jtoeddnyzet az ingatlantulajdonos, vagy a szolgdltato tulajQona-e'

Ha a gyijjtoeddnyt kijlon bdrlettel a szolg6ltat6 biztositja, annak koltsege a dij

rre96llapit6san6l nem vehet6 figyelembe.

/4/ A szolgdltat6,si dlj megfizetdsdre az az ingatlantu laj dorlos koteles, aki a

jelen rcndeletben foglaltak szerint a hulladekkezelesi

igdnybevdteldre kdtcles.

kozszols6Ltat6s

l5l Az ingatlan-tulaj donos a kozszol96ltatdLsi dijat

reljesitett kozszolgdltatAs alapjdn szdmla ellendben,

koteles megfizetni.

szila|d hulladdkkai kapcsolatos kdtelezettsegeit nem teljesiti,

szolg5ltat6 sz6mtra a kozszolg6ltatdst felaj6nlja, illetve a

teljesitdsdre vonatkozo rendelkezdsre 6ll6sdt igazolja.

/8/ A hu llacldkkezeldsi kozszolg6ltat6s igdnybevdteleert az

terhelo dthetraldk ad6k m6djara behajthat6 kdztaftozds.

a szol96ltato leszere

havi bont6sban utolag

l6l A kozszolg|llatds dij6t a sz6m1a kezhezveteldtol szdmitott 8 napop beliil

kell kiegyenliteni. ErLnek m6dj616l a rendelet mell6klete rendelkezil'-'

/7/ Nem tagadhatja meg a kdzszolgdltat6si dij megflzetdsdt az, aki a telepiildsi

feltdve, hogy a

kirzszolg6ltat6s

ingatlantulaljdonost



/9/ A dijh6traldk keletkezdsdt

ingatlantulajdor.ros fi gYelmdt

felszol itja annak teljesitesere.

t7

kcivet6 30 napon beliil a szolg6ltat6 felhivja

a dijfizetdsi kijtelezettsdg elmulasztes4ra,

AZ

9S

Jd,eyz6ie

dija a

/10/ A f'elszolit6s eredn.renyteiensdge esetin /a dijhatraldk keletkezcsdt koveto

90. napot kovetoen/ a szolgAltat6 a t'elsz6iit6s megtcirtintdnek ig4zolesa

A behajtott dijh6traldkot 8 napon beliil kdtelcs atutalni a szolgeitat6nak,

llll A kozszolgirltat6si dijat az dnkormdnyzat egy dves dijfizetdsi id{szakra

6liapitja meg. Ezen dijakat kell figyelenbe venni a jelen rendelet 6 516/' /7/'

vaiarr.rint I L $. /4/ bekezd6se szerinti ttjbblet szol96ltatds teljesit6se esefdn is

rnelleft 6tadja az dnkorm6nyzatnak a dijh6traLdkos listel.

A szabdlyosan benyirjtott igdnyles alapjain az ajnkormanyzat

intezkedik a dijh6tralik es a felmeriilt kc!its6gek behajtdsa drdekdben'

/l2l A kozszolg6ltat6snak az onkormdnyzat dltal rneghat6rozott

szolgdltat6 6ltal alkalmazott dij legmagasabb mirtdke'

ll3/ A k6zszolgSltat6si dij esedekes osszegdt a szolgiiltato eilapitja meg a /ll/

bekezddsben foglaltak alapj6n. Ennek sor6n figyelemmel kell lennie arra'

hogy a kdzszol96ltat6si dij nenl tafialmazhat indokolatlan megkiildnboztetest

az ingatlantula.idonosok, illetve azok csopoftjai kozott'
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13.S.

/l/ A szolgeitat6 koteles a kcizszolg6ltatdsi dij megdllapitrisa drdekd$en az

onkormdnyzat reszdre kalkul6ci6t kdsziteni. Ha a szol96ltat6 a kcizszolgpltatds

korcbe tartoz6 tevdkenyseg mellett, m6s tev6kenys6get is folytat, a lioltsdg

terviber a koltsegek szigorLi elkiilonit6sdnek modszerdt is alkalmazni ktlll

l2l A szolg|ltato kdteles a Ilgt. 25. $. /19/ bekezdeseben meghatdrqzottak

szerint dvente november 15. napjdig kdltsdgelernzest kdsziteni ds azt Jiivaslat

form6jdLban az dnkormdnyzat resT-dre elolerjeszteni.

/3/ Az onkorm6nyzat kdteies a javaslat alapjan a kdzszolghltatil dijdt

meghat6roz6 rendeietenek elfogad6s6t rr.regelcizoen kdltsdgelemzdst kis4iteni

A kiizszol 96ltatis telj esit6s€nek sziinetel6se

14.s.

/l/ A hulladekkezelds helyi kozszolg6ltat6s teljesitdse, csak torvdnybcl, vagy

korm6ny rendeletben meghat6rozott esetekben sziineteltethet6' illetoleg

korl6tozhato.

III.fejezet

A telepiil6si szil6rd hullad6ko t 
'rinto 

kiizszolg|ltatesra vonatkoz6 kii liin

szab6lyok

1s. s.
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/11 Gazd|lkodo szervezet akkor kciteles a kozszolg6ltat6s ig6nybe vdtelere, ha a

gazdas|gi tevtlkenysegevel risszefiiggdsben keletkezett telepiilesi s4il6rd

hLrl lad6k:inak kezeldsdrol :

a., A Hgt. 13.$. dban foglaltaknak megieleloen nem gondoskodik, vagy

b., azon a teleptildsen , ahol a gazd6lkod6 szervezet telepiildsi sziLird hulladeka

keletkezik, a kdzszolgdltat6s keretdben nyrijtott telepnldsi hulLaddkkczelds - a

kcjrnyezetvedelmi feliigyelosdg 6ltal igazoltan - kdmyezeti szempontb6l a FIgt.

13. $.-dban meghat6rozotlakn6l lenyegesen kedvezobb megolddssal tortenik. A

kcirnyezetvedehni feliigyeiosdg elj6ras6t az kdteles kezdemdnyezni, a]ki a

kcizszolg6ltatdst neni kivdnja igdnybe venni. Az eljrirds jogeros befejezdsEig a

kdzszolgdltatds i gdnybevdtele kotclezo.

12/ Azok a gazddlkod6 szervezetek , amelyek a k<irnyezetv6deLmi feltigyeloseg

dltal engeddlyezett - a telepiildsi szildrd hulladdk i almatlanit6sera alkalnlas -
hulladekkezeldsi berendezdssel , Idtesitmdnnyel rendelkezik, a jelen rendelqt 5.$

(1) bekezdese szerinti kotelezettsdgek al6l mentesiilnek, ha a tevikenyspgnk

sor6n kepzridc;tt telepiildsi szil6rd hulladdkuk ertalmatlanitdser6l ezckbFn a

berendezdsekben, ldtesitmdnyekben gondoskodnak.

/3/ Azok a gazd6lkod6 szervezetek, amelyek a koteiezo kdzszolgaltal6st

veszik igdnybe, a kijlcin jogszab6lyokban meghatdrozott m6don ds tartalorhmal

kotelesek a tevdkenysigi.ik sor6n keletkezo hulladek mennyisdget es osszetqtelet

fajtAnkent nyilv6ntartani, az 6ltaiuk vegzett kez.el6r6l, a kezelt ds a kepelds

eredmdnydbol sz6rmazo hulladekol nyilvrintartdsi, a kezelo lelesltmdnyek

mtikiiddsdrol iizemnapl6t vezetni ds ezek-r6l a hat6s6goknak bejelentdst tenli. A

gazd6lkod6 szervezetek a kozszolg6ltat6s 'al6 nem tartoz6 hulladpkuk

mennyisdgdrol, osszetdtel616l, keletkezdsdnek fon6s6r6l ds kezelds]6nek

nen-I
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m6djirol kolelesek az Onkornr6nyzatot tiijdkoztatni. Ha a gazddlkodo

e t6-iekoztatdsi kdtelezettsdget ellrulasztja, a kozszolg6ltatdst kdteles

ven n i.

szelvezet

igtinybe

A hrrllad6kkezel6si helyi kiizszolg6ltatis ali nem tartozo telepiil6si szi16rd

h ullacl6kkal kapcsolatos tevdkenys69 ellit6sdnak rendj6re vonatkoz6

el6irrisok

t6.$.

/l/ A hulladekkezeldsi kcizszolgelalJs az ingatlanon folytatott ippli ,

kcreskedelnri. szol96ltat6 6s egyeb gazdas6gi tevekenysdg, valamint a

kcizintdzmdnyek mukoddse sor6n keletkezett hulladikra nem terjed ki. Ezen

hulladekfajt6k esetdben az ingatlantulajdonosnak a Hgt. I3.Q. (1) bekezd6qdben

rregjelolt, a hLrlladdk termelojere vonalkoz6 szabdlyok szerint kell elj6mia.

/2/ A huiladek terneltije, birtokosa a tevdkenyselge gyakorl6sa sordn keletfezo,

vagy mds m6don a birtokAba keriilcj hulladekot kciteles gyLijteni , tovibblt az

6rtalrnatlanit6sArol vagy a hasznosit6sir6l gondoskodni.

/3/ Az |ftalmatlanitdsra vagy hasznositdsra vonatkozir

hul ladek terneicije, birtokosa:

kotelezettsdgdt a

a., jogszab6lyokban rneghatArozott feltdteleknek megl'eleki 6nalmatlanito Yagy

haszrosit6 elj6r'ds, berendezds, l6tesitmdny alkalrrrazds6val saj6t maga tel]je

sl u, vagy

b., az erre feljogositott ds enged6llyel rendelkez6 hulladekkezel6nek tofidno 6t-

addssal, a kezelds kolts6geinek megfi zetdsdvel teljesiti.
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l4l Az lll bekezddsben megieldit hulladdkot az Onkorm6nyzat 6ltai ki]elijlt'

tov6bbd egydb, komyezetvddelmi hat6s69i engeddllyel rendelkezo 6rtalmatlanit6

helyre vagy hasznosit6 helyle a hulladek termeloje, birtokosa kiililn enledely

ndlkiil n.raga is elsz6llithatja. Anennyiben a huiladdkot jeilege vagy osszqtetele

miatt az egyeb 6r'talmatlanit6 hely nem veheti 6t, annak elhelyezesdre a kijelolt

iftalmatlanit6 helyet kell igenybe vennt.

/5i A hulladek elsz6llit6s6hoz egyebekben hulladeksz6llit6si tevekenysggre a

Szolgdltat6n kiviili, komyezetv6delmi hatos6gi engeddllyel rendelkezo

gazd6lkocl6 szervezetet is igdnybe lehet venni

/6/ A hr-rlladdk elsz6llitrisa sor6n olyan gondoss6ggal kell eljrimi, hogy a hufladdk

a sz6llit6j6nniibe tort6n6 iirit6sekor, illetoleg a sz6llit6s folyam6n ne szorl6djon

is mds ktimyezetterheldst ne td|zzen elo

Szdllitdsb6l eredo szennyez6des esetdn a hulladdk eltakaritesArol, a leriilet

szennyeztidds-mentesitds616l, valamint az eredeti kornyezeti {llapol

helyfeellit6sar6l a hulladdk termeloje ' bjrtokosa, illetoleg az ingatlantulajdonos

koteLes gondoskodni.

11l Gazditlkod6 szervezet iginybevdtele mellett tort6n6 sz6llit6s esetdn a

gazdalkod6 szervezet, sajat sz6llitAs esetdn pedig a hulladek temeloje' bi40kosa

illetoleg az ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve etadott hulladek mennyis{gdt ds

6sszetdteldt - a k0lcin jogszab6lyokban meghat6rozott m6don ds taftalo4mal *

koteles fajtdnk6nt nyilv6ntartani ds enol a hat6s6goknak bejelentdst Lenni'

18/ A (7) bekezd6sben el6irt kdtelezettsdg - a kiilon jogszab6l{okban

rr.reghat6rozottak szerint - mind a kijelolt 6rtalmatianit6 hely tulajdoiosat (

ilzemeltet6jdt, has 2n616iil. ) is terheli



/9/ Yla a hulladdk termel6je,

6rtalmatlanito helyre sztillitja

eller.rdben dijat koteles f\zetri az

22

birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijeltilt

, a huiladdk 6tad.is6val egyidejtileg, sz{mla

ilzemelteto rdszdre.

17.s.

/:,/ Ha az ingatlantulajdonos a kozszolgdltat6s ald nem tartoz6 hulL[ddk

elsz6llit6srival a Szolg6ltat6t bizza neg, a negrendeles 6s a szolgdltatiis

felt6teleiben tcirtdno meg6llapodisuk aLapjdn a Szol96ltat6 a megielcilt idoppntra

vagy idotartamra a megielolt n.rennyisdgii, ds osszetdtelii hullad6knak megtFlelo

gyujtoeddnyt az ingatlantLrlajdonos rendelkezdsdre bocs6tja , a hulladdk

eLsz6llitrisdt elvegzi ds gondoskodik a kijelolt drtalmatlanito helyen tdrteno

elhelyezesrol.

/2/ Az ingatlantulaj donos a Szolgdltat6 rdszdre a me96llapod6sban kikdtcitt

koteles megfizetni.

dijat

18. S.

/1/ A kozszolgdltat6s al6 nem taftozo hullad6k sz6llit6sa esetdben a hultaddk

termeloje, birtokosa , illetoleg az Lltala sz6llit6sra igdnybe vett gazdakodo

szetnezel koteles a koztcliilet tiszt6ntartasera vonatkoz6 jogszab6lyok szerint

elj6rni.

/2/ A hullad6k termeloje , birtokosa kbteles gondoskodni a kdzterilet-haszhalati

hozzi\ird,irs, illetve engeddly megszerzdslrol, ha a hullad6k osszegyiij!6s6re

szolg6l6 kontdner a kozteriileten 24 6rdt. meghalad6 idotartamra keriil

kihelyez6sre. Kdteles gondoskodni tovdbb6 a kontdner kdmyezefenek
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folyamatos tisztantartrisarol. a kontdner telltoddse esetdn annak haladektalan

elszaliitasarol.

/3/ A szallitrist vegzo gzzddlkodo szcrvezet kontenefi kozteriileten a kdzuti es a

gyalogos forgalom biztonsagdt nem veszdlycz-tet6 modor , az aldbbi elciirasok

megtartasiival helYczhet kt.

a.. loirwonalon kontener kizdrolag folyamatos rakodris idejdre helyezhetii kt a

szAllit6 jarmil helyszincn tartdsdval annak erdekeben, hogy az elsztillitds a

telitodeskor haladcktalarul trlegtortenhessen,

b.. tomegkdzlekedes i irtvonalon, amennyiben a kontdner kihelyczise csak a

kozriti forgalom zavardsitval oldhato meg az a./ pontban foglaltak szerint

ketl eljami,

c.. egyeb ftvonalon a kontincrt, a telitodest kovet6 8 ordn beltil el kell szdllitani

/4/ Koztertiletre kihelyezen kontineren el nem t6volithato modon' jol Itithakian

fel kell tiintetni a hulladek tenneiojenek, birtokosAnak, illetoleg a srdllitiisra

igdnybe ven gazdaikodo szervezetek nevdt, cegnevdt, cimdt, telefonsziimdt es a

kontiner azonosito szdmdt

tV.fejezet
Sza brllYs€rt6sek

te.$.

/l/ A jelen rendelet 2 S. /8/ pontiabar meghatdrozott hulladekkezeldsi

tevekenyseg a I lgt-ben meghat6rozottak szerint kizrirolag a

komyezetvedelmi hat6sag engedelydvel vdgezheto.
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/2/ Aki a ktlmyezetvedelmi hat6s6g engedelyeinez. vagy hozzdjdrulas6hoz ktit0tt

tevekenyseget engedelyez, vagy hozz6jarulas nelkiil v6gez' vagy vcggztei'

illetve a komyezet elemeit a kiil<ln jogszabalyokban meghatarozott mpdon

terheli, illetve szennyezi, vagy az egyeb kdmyezetvedelmi eltiiriisokat n.rds

modon megszegi, szabrilysertist ktivet el es 150 000 - Ft pdnzbirsdggal sijthato

/3/ Aki a telepu)esi rtnkormdnyzat dltal szervezett kdzszolg:lltatls

tevekenyseget jogosulatlanul vdgzi, szabalysertdst kovet el es

terjedo penzbirsdggal sirjthato

/4/ Aki telepulesi szil{rd hulladdkot a kozteruleten engedely nelkiil lerak'

elhelyez, illetoleg nem a kijeldlt lerakohelyen rak le' vagy helyep el'

Szabiilysertest kdvet el eS 100,000.. Ft.ig terjed6 penzbirsaggal Sujthato. Ezen

szabiilysertes miatt helyszini birsrig is kiszabhato, amelynek cisszege '500 - ft-tol

1 0.000.- Ft-ig terjedhet.

/5/ A penzbirsrigot, illetve a helyszini birs6got

vonatkozo ktildn jogszabrilyok alapjrim szabja ki

Altallinos jog felel6sscg

20. s.

Aki tevekenyscgevel, vagy mulasztAs6val a hulladikgazd6llSodast

jogszabdlyokban, vagy red vonatkozo hatosdgi hat:irozatban {oglalt

kotclezettscget megszegi ds ezzel a komyezetet veszelyezteti' szennyezr' vagy

karositja, vagy tevekenyseget a kornyezetvedelmi eloirdsok megszegisdvel

fblytaua, a Hgt-ben, illetve a kiilon jogszabdlyokban foglaltak lzerrnt

korebe tqrtozo

150.000.- Ft-ig

szabalysdrtesi hatosdg, a rd

(biintetojogi, polgari jogi, kozigazgat^i jogi, slb ) felelossdggel tartozik'
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Hulladikgazd6lkod:isi birsig

21.s.

/l/ Aki tevekenys6gevel, vagy mulaszt6sdval:

hatosagi hatdrozat cloirasait megserti, ilietve {1'

kotelezettsdgenek nemi vagy nenl megfeleloen tesz eleget,

bl a hatosagi engedelYhez,

lrrrllrdekgrvdalkoddsr terckenl'eget

ndlkul, vagy attol elteroen vcgez,

a./ a hullatldkgazddlkodiissal kapcsolatos jogszabalyok, vagy a rca von:rtko/o

azokbat fbglalt

hozzrij irulds hoz, bejelenteshez kdtott

engedely, hozzdjdrulas, vagy belclenlcs

c./ a hu llaclekgazdalkodrlsra vonatkozo eloirdsok rnegsertesevel a komyezetet

veszelvezteti, karositl4 hulladekgazd6lkodisi birsagot koteles fizetni

/2/ r\ hu llacldkgazdalkodas i birsdgot a konryezetvddelmi hatosdg szab-ia kt a ra

vonatkozo kUldn jogszabdlyok szerlnt.

/3/ A hulladekgazdalkodasi birsilg nem mentesit a btintetologi' a szabdlysdrtest'

tovdbbd a k6rteritesi fclelosseg, valamint a tevekenyseg korliitoztisdra,

t'e lfiiggesztisdre, tiltasdra, illetoleg a megfelelo vddekezes kialakjttisdra' a

termdszetes, vagy kordbbi kornyezet helyrcallitasrira vonatkoz6 kotelezettseg

reljesitdse alol.

/4/ A jogcrosen kiveten hulladckgazcldlkoctasi birsdg adok modjAra behalthato

kdztartozAs.
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v.fejezet

Zi16 rendelkez6sek

Hatilyba 16ptet6 6s 6tmeneti rendelkez6sek

22. $.

/l/ A jelen renclelet 2003. dprilis 0l napjan lep hablyba

/2/ A rendelet hatilyba lepdsdvel egyidejiileg hatalydt veszti Toszeg

Onkormirnyzati kepvisel6-testuletenek - a kdztisztaseggal, a telepulesi

es folyekony hulladekkal tisszeftigg6 tevekenysegerol' a

koztisztasagi- kozszolgaltatoi ktfielez6 ig€nybeverekol - 8l'00l N 3l

szdmu rendeletevel m6dositott 8/2000'NIl 13 l KR sz rendeletdnek 5.

bekezdese, 6. 5. ll4l, /15/ bekezdese, 12 5 l3l bekezdese' e rende

mellekletdben szereplo l. es 2-es ponl. ll melleklet -l pont1a

polgiirmester jegyzo

Kihirdene: 20Q3.

\-1
, #'i;ii*;6{rt*,itfis

lard

eu

KR.

. /4/

l.

rT^t 1e 
a 2oo3 mdrcius ro

\tr- \h fr
Papp ls$:in i:

r.,-".-,*t* "A^ .h,--
Hasznosn6 Nad Agfes

legyzo



Szol96ltat6k felsorol6sa :

l. TelepiiJdsi szrlard bulladdk:

2. llo es sikossdgmentesitds:

MELLI!]KLET

- Rethmann Recychng SzoJnok

Szolnok, J6zsef A. rlt 85.

- Terra Gdp Kff.
Toszeg Kozponti major

- Allami Kozritkezelo KflT.
Szolnok, Petofi ut

Rt.
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Szolgd lta t:isi dijal( megillapitAsa:

| | ,.k,' 18r ,./Cr!(./Cll \/.rll,lrs.lr .

2 Szilard hulladek lerakasi dija

: t,rrl ll\;. s L,'.sag nl\'nllrlt(

600. -]'t,4ro

1.500 ml/ljt.

- Ft/krn



T6szeg Kiizs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16/2012. (V. 24.) iinkorminyzati rendelete

A telepiil6si szikird hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kiizszolgiltat{s16l sz6l6 4/2003. (III.20.)

iinkorminvzati rendelet6nek m6dositisi16l

T6szeg kiizsdg 6nkorm6nyzat6nak kdpviselo-testiilete az Alapt<irv6ny 32. cikk
(2) bekezddsdben, a helyi tinkorm6nyzatoks6l sz6l6 1990. dvi LXV. tdrvdny 8. $
(4) bekezd6s6ben, 16. $ (1) bekezddsdben, a szabrilysdrt6sekr6l, a szab6lysdrt6si
elj6r6sr6l ds a szabdlysdrtdsi nyilv6ntarl6si rendszerr6l sz6I6 2012. 6vr I1.
t6rvdny 254.0 (2) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapjrin a kdvetkez6ket
rendeli el: 

t. s

(1) T6szeg kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testiiletdnek 412003 .(III.20.)
rendelete a telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos hulladdkkezeldsi helyi
kdzszolg6ltatrisr6l (tov5bbiakban: Rendelet) 19. $-a hat6ly6t veszti.

(1) Ezen rendelet 2012. m6jus 24.-dn l6p hat6lyba.
(2) Ezen rendelet hat6lybal6pdsdvel a Rendelet 20. $-a 19. $-ra m6dosul,

21. $-a20. $-ra m6dosul,22. $-a 21. $-ra m6dosul.

T 6szeg, 2012. mrijus I 5.

Dr. Gyuricza Mikl6s
polg6rmester

Kihirdetve: Toszeg. 2012. mdjus 24.

Hasznosn6 dr. Nagy Agnes

iegYz6

Hasznosn6 dr. Nagy Agnes
legyzo



T6szeg kiizs6g 6nkorminyzata K6pYisel6-testi.ilet6nek

bekezddse (12) bekezddse 6s a (13) bekezddse hat6tyet veszti'

(3) A Rendelet 13. $-anak (l) 6s (2) bekezddse hadlyet veszti'

(4) A Rendelet II. szii,rnt melldkletenek 1./ ds 2 /pontja hat6lydLt veszti'

2.$

Ezen rendelet 2013. m6rcius 29-dn l6p hat6lyba'

T6szeg,2013.mtuciu

(l) T6szeg kcizsdg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 
- 
4/2037 (Il1 

?9 I , 
Ii\

' -rendelete 
a tel;piil€si szilird hullad6kkal kapcsolatos hulladdkl(ezelesr 

. 
helyr

kitzszolgdltat6sr6i (toviibbiakbaa: Rendelet) 3. $-rinak d / pontja hat6lyat veszti'

(2) A Rendelet 12. $-tuak (1) bekezddse (2) bekezddse, (3) bekezddse' (4)-bekezdtsf'
'-'(S) 

UetezOese, (O) bekezddse, (8) bekezddse, (9) bekezddse' ( 10) bekezd6se' ( 1 1)

1.$

Kihirdetve: 2013. m6rcius {{

mm*.d; *m*'jnr
jegyzo

ll

Hasznosn6 dr. NagY Agnes
jegYz6

4a\
'o^\
3

.ci
9",,'

f"en1 '\' dD
x t=tr
5^W
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