
Belecska Község Önkormá nyzata
7 l20l3. (X.29.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Belecska I(özség Önkormányzaténak Képviselő-testülete az Alaptőrvény 32. cikk (2)

bekezdésében, á Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 20II. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4)bekezdés d. pontjában, valamint a Hulladékról szóló 2012- CLXXXV.
törvén} (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

meghatározott feladatkörében ellárva a következőket rendeli el:

ELsÓ nÉsz

Általános rendelkezósek

I. Fejezet

1. A rendelet célja, hatálya

1.§

E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megál\apitása, amelyek biztosítjak

Belecska Koziég közigazgatásí területén a helyi hulladékkezelési közszolgáItatás

tarta|mát, rendjét és módját.
2.§

(1) A rendeletet a\kalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára,

haóználójára íiiggetlenüI aítőI, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személY, illetőleg

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeí.

(2) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folYékonY

hulladékra és a velük összefiiggő tevékenységre.

3.§

A rendelet hatáIya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek

szab áIy ait külön rende let tartalmazza.

Fogalmi meghatáro zások

4.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal

történő ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

2. elkülönítetten gyűjtött hulladék: elkülönítve glujtött papír,múanyag és üveg,



3. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkezŐ, hasznosításra

alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött haztartási hulladék begyűjtésére

szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan

rendelkezésre álló begyűj tőhe ly, szabv ényosított edény zettel;
4. lakóegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban áIlő fő- és mellékhelyiségek
műszakilag is összetatloző együttese, amelynek a szabadból, vagy az épilet közös
közlekedőjéből nyíló önálló bejfuata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában

alkalmas;
5. Típus edón)zzet: a korszerű pormentes gyűjtés jármúveihez kifejlesztett speciális,

szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési

igények kielégítésére alkalmasak.

(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a

továbbiakban: Ht.) 2.§. (1) bek. azirányadó.

uÁsolrc nÉsz

A hull adék gazdáIko dási közszo lgáItatás

II. Fejezet

1 . A hul 1 adékg azdálko dási kö zszo 1 g áltat ás tartalma

5.§

(1) Belecska Közsóg Öttkormámyzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően

ellátandó közszo|gá|tatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás el|átását a

kőzszolgáItatóval kötött hulladékgazdálkodásiközszo|gáltatási szerződós útján binosítja.

(2) A közszolgáItatás igénybe vétele a Belecska Község közigazgatási teruletén lévő
lakóingatlanok tulajdonosai részére egész évben, az időlegesen hasznáIt ingatlanok
esetében az ingatlantulajdonosok részére a használati szezoí7 idejére kötelezŐ. A
hasznáIati szezon időtartama az adott év április 01-től számított hat hónap.

(3) Haszná|ati szezonon kívül az időIegesen használt ingatlanon esetlegesen keletkezett

hulladók a közszolg áltatás keretében történő elszá|Iitás végett kizárőlag a többlet hulladék
elszáIlításéra meghatározott műattyag zsékban helyezhető ki a közterületre.

l1) Az ingatlantulajdonos köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezésérŐI a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a

közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdáIkodási közszolgá|tatási d1atfizetnl

(5) A gazdáIkodő szervezet ingatlantulajdonos aháztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében

meghatáro zottak szerint gondoskodik.



(6) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűj tés, szállítás és lerakás
szabáIy aitől eltérő módon kezelni.

(7) Lomtalanítás során, köztenileten csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető
el, illetve adható át aközszolgáltatónak.

A hul l adék gazdálko dá s i köz sz o lgáltatás e l l átá s ának rendj e

6.§
(1) Belecska Közsóg közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
kizárőlagosan a Dél-Kom Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Siklósi u. 52., (a továbbiakban:
közszolgáItatő) végzi az önkormányzattal kötött megállapo dás alapján.

(2) A települési hulladék rendszeres elszáIlításaről a közszolgáltatő heti egyszeri
_eyakorisággal köteles gondoskodni.
A telePülési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáről az önkormányzat a
helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájéko ztatni.

(3) A települési szilárd hulladékot csak szabványos gyűjtőedényben, a 1a.§.(6) bek.
szerinti feltételek szerint lehet, az ingatlan bejárata előtti, vagy kijelölt közterületre
kihelYezni oly módon, hogy az aközszolgáttatőjárművére könnyen felhelyezhető legyen.

Az ingatlantulaj donos j ogai é s köte l ezettségei

7.§

( 1 ) A települési hulladékot az ingatlantulaj donos gyűj tőedényben köteles gyűj teni.

(2) Az ingatlantulaj donos a gyűjtőed én7fr. az ingatlanon belül tartj a , azt közterületre csak a
gYŰjtést megelőző napon 18@ óra után lehet kihelyezni és azt a gyűjtés napján a
közterületről be kell vinni.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásértköteles díjat fizetni.

() Az ingatlantulajdonos - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett _

nem tagadbatja meg a kőzszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a
kÖzszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszotgáltatő az ingatlantulajdónos
számána a kőzszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd, hulladékkal kapcsolatos
kÖzszotgáItatási díjat negyedévenként utólag, illetve e rendelet szerinti szerződésben
meghatározott időpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltatő beszedni. A
kÖzszolgáltatás díját átutalással vagy számla ellenében az ügyféIszolgáIati irodában kell
kiegyenlíteni.

(6) A fizetésre kötelezett a szolgáltatő áltat megküldött számla alapján megállapított
határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a kozszolgiltatő



késedelmi kamatot jogosult felszámítarli. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. §.

a|apjfukell eljárni.

(7) A közszolgáltatási dijat tartalmaző számla adataival és összegével kapcsolatban az

ingatlantulajdonos a közszolgáItatőnáI írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla

kiégyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére ha\asztő hatálya nincs. A kifogásra,

unnát kézhezvételétő| számított 15 napon belül a közszolgáltatő válaszolni köteles.

(8) Túlszám!ázás eseíén a többletösszeg és annak időarányos kamatait aKÖzszolgáItatő

visszafizeti vagy azingatlarttulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron kÖvetkezŐ, esedékes

díj fi zetési kötelezettségbe beszámítja.

(9) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett vá|tozás esetén az Új tulajdonos

nevének és elérheiőségi címének a közszolgá|tatőhoz törlénő bejelentése napjáig a

haztartási szilárd hulladék elszál|itása után esedékes közszolgáltatási díjaí a régí

tulaj donos köteles megfizetni.
ö.cit tos esetében a közszolgáItatási díj megfizetésére az ÖrÖkÖsÖk egYetemlegesen

kötelezettek.

(10) A hulladékkezelési közszolgá|tatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelŐ

díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó

kö ztarío zásnak minő sül nek.

(11) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilérd hulladék

elszál!íttatására a közszolgáItatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a

közszolgál tatő által rendszeresített műany ag zsák felhasználásával is jogosult.

(l2) Azingatlantulajdonos télen - szükség esetén - az ingaíIanbejétrata elŐtti kÖzterÜlet és

az Úttest kózött tegaiatu 1 méter széles átlárőt köteles létesíteni, azí ahőtól megtisztítani,

síkosság-mentesítóni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanYag

zs ák e|s záIl ítá s a akadáIy talanul, b al e s etmente s e n t örténhe s s en.

( 13) A közszolgáItatásba bekapcsolt területeken tilos
a mező gazdasági terme l é s s orán ke letkezett növ ényi hul ladék,

a kerti hulladék, nyesedék, gal|y,

aZ ayar,
az ipari eredetű hulladék,
a kommunális hulladék,
az árkok, töltések növényzetének

égetése.

t14) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezŐ, a rendelet 4.§ 2. Pontjában
leírt szelektív hultádetot elkülönítetten gyűjteni és azt a község terÜletén e célra

rendszere sített gyúj tőedénybe elhelyezni.

8.§

A közszolgáltatás d1a, a díjfizetés szabáLyai



l1) a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatási díj mértékét aHt.47. §-aés 91. §-a szerint a
\ÍagYar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a minisztőr iltapíEameg.

t2) Az idŐlegesen használt ingatlan tulajdonos a a közszolgáltató felé tett bejelentése
alaPján aZ ingaílan használatával arányos, de legalább az állandő lakóingatlan
rulajdonosára meghatérozott éves díj 50%-át elérő közszolgáltatásr díj megfizetésére
köteles.

t3) Mentesil az ingatlantulajdonos a közsz olgáltatási díj megfizetése alól:
a) mindaddig, amig ingatlanán semmilyen emberi tartőzkodás céljara alkalmas
r-elépítmény nincs elhelyezve,
'r') ha a kőzszolgáltatő nem tesz eleget e rendeletben meghatfuozotíak szerinti
közszolgáltatási kötelezettségének.

9.§

t 1 ) A kÖzszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30
napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik.

(]) A szÜneteltetésre vonatkozó igény,t azingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak. A szünetelés a következőhőnap I. napjánlép érvénybe.

t3) Ha a szÜnetelés feltételeiben változás követke zettbe, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
hal adéktal anul kötel e s b ej e lenten i a kő zszolgáltatónak.

t-l) Ha a szÜnetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartoző hulladékot
helYeztek ki, a K özszolgáltatő az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a
hulladékot elszállÍtani, azingatlantulajdonos pedig köteles á közszolgáltatási díjat megfizetni.

t5) A közszolgáltatő által rendszeresített Dél-kom felirattal ellátott zsákban kihelvezett
h ul 1 ad ékot a Kö zszolgáltatő köte 1 e s elszáIlítani.

10.§

(1) AmennYiben az ingatlantulajdonos legalább két naptari hónap id,őtartamra az addig
áItala igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámll gyú;to.ae.ry elszállításit
igénYli, ez irányú uáltoztatási igényét a közszo,Igáltatőval - Ő)t"megelőző hőnap 20.
napjáig írásban kell közölnie.

(2) Ha az ingatlantulajdonos az (I) bekezdós szerinti bejelentésében nem jelöli meg az űj
rendszeres kÖzszolgáltatásra vonatkozó igényének id,őtartamát) a kozszolgáltatá
mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlantulajdonos más
tarlalmú be.jelentést nem tesz.

A közszolg áltatőj ogai és kötelezettségei

11.§



l 1) A közszolgáItatő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben

meghatározotíak szerint gondoskodik a közszolgáItatás folyamatos e|látásárŐI.

r1) A hultadékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.

13) A közszoigáItatő a gyújtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles

i égezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles

negtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáItatónak nem róható fel, a

hasznáIhatatlan gyqtőedény javitása, pótlása az ingatlarúulajdonos kötelezettsége.

i-1) A közszolgá|tató munkaváIlalőí a gyűjtőedénlt kiürítós után kötelesek az éívétel

helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékOt

összetakarítani.

r5) A közszo\gáltatő az alapszolgáltatáson felüli mennyiségűhíatartási hulladékot nem

köteles elszáIlitani, ha az nem a Dél-Kom felirattal ellátott múanyag zsákban lett

ijhelyezve, vagy annak elszáIlitására vonatkoző igénybejelentést az ingatlantulajdonos

nem tette meg.

6) A közszolgáltató a kötelező közszolgá|tatás körében megtagadhatja a telepÜlési szilttrd

:ru l l adék elszállitását, ha
el nem az e rendeletben meghatarozott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,
b t érzékszervi észleléssel meg állapithatő, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a

:elepülési szilérdhulladékkal együtt nem gyűjthető, szá|IíthatŐ,vagy ártalmatlartithatŐ,

c r a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azí a közszo|gáltaíő
munkavállalói csak jelentős nehézségek fuántudják a jérművel megközelÍteni-

l') A közszolgáltatő, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon telepÜlési

:lulladékot, amely nem e rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelYezésre a

nresrendelés elfogadásától számitott 3 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszineti
nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.

12.§

n t A közszolgáltatással összefi,iggő személyes adatokat - aközszolgáltatást igénybe vevő

neve. lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve - a közszolgáltatő csak saját, a

< ö z s z o 1 g áltatás i tev ékeny s é gé v e 1 ö s sz e f iig g ő c élr a használhatj a -

] ) A közszolgáltatő a személyes adatokat elsősorban az ingatlantulajdonos adat-

izolgáltatása alapján ismeri meg.

_] ) A közszolgáItató az áItala nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés

:n e g szűntó ig, díjhátr alék e setén a tartozás fennál l ásái g keze lheti.

-l ) A közszo|gáltatő nem jogosult az áItala kezelt, közszolgáltatással összefi,iggő

.zemélyes adat nyilvánosságra hozatalár a.



13.§

(I) Az önkormányzat ahéntartásokban keletkező lom elszállításaről akÖzszolgáltatőval

kötött külön megállapo dás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melYről az

érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(2) A gazdálkodő szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott |omtalanítási akciót

nem jogosultak igénybe venni.

(3) Az önkormány zatközigazgatásiterületén keletkezett települési szilárd hulladék és lom

elhelyezésére kij elölt lerakóhely : S om hulladéklerakó,

(-l) Az ingatlantulajdonos a személyesen végzett lerakással egyidejűleg a lerakóhelY

üzemeltetőj ének kötel es az értalmatlanítás díj át megfi zetni.

Hulladékgyűjtő edén yzettel kapcsolatos előírások

14.§

r 1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gYŰjtőedénY

saját ingailanratörténő visszahelyezése azingatlantulajdonos kÖtelezettsége.

rl) Ahol azűviszonyok vagy egyéb akaőáIy nem teszi lehetővé, hogY a kÖzszolgáltaÍŐ

_lepjárműv e az ingatian bejáata elé álljon, ott a települési szilard hulladék átvétele a

netecsta Község önkormányzata áItaI kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helYen

:örténik.

_1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyújtőedény folyamatos tisztántaftásáről, szükség

.zerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.

1) A gytijtőedényben tilos veszólyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelYezni (P1. maró

_._E. fúó hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanő anyag, stb.) amely veszélyezteti a

rózszolgáltató munkavállaúnak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a

,"iizszolÉálátő száIlító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek

::egléríteni.

j t \z ingatlantulajdonosok a hulladék gyűjtésére az a|apszo|gáltatás keretében az alábbi

::tartalmú, kozszŐIgáItatő áItaI rendsáresített típusú szabványedényzetet kÖtelesek

_:énvbe venni:

50 literes edényzeí,
60 literes edényzet
80 literes edényzet,
1 10-120 literes edényzet,
]40 literes edényzet,

_]0 literes emb\émázott műanyag zsák.



16) Az (5) bekezdésben meghatarozott edényzetnél kisebb is igénybe vehető, az íngatlan
rulajdonosnak aközszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak szerint.

III. fejezet

A helyi hulladékkezelési kőzszolgáItatás alánemtartozó hulladékkal kapcsolatos
tevékenység ellátásának rendi ére vonatkozó előírások

15.§

(1) A hulladékgazdálkodás költségeit az eredetí hulladéktermelő, illetve a hulladék adott
t,agy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben)
a hulladékot eredményező termék gyártőját, forgalmazőját is kötelezheti. Ezen
hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékról szóló törvényben
megjelölt, a hulladók termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) Akinek tevékenysége során hulladók képződik, a hulladék kezeléséről a
hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
gazdálkod ő szerv ezet tárolhat.

(1) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék
termelője, birtokosa
a) a jogszabáIyokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanítő vagy
hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával sqátmaga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek torténő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével telj esíti.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá
egyób, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanitő helyre vagy
hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa, külön engedély nélkül maga is
elszáIlíthatja.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a
hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodő szervezetet is igénybe lehet
venni.

(7) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szá|litás esetén a
gazdálkodő szervezet, saját száIlitás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg
az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a
lnilön 1ogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtanként
nyi lvántartani é s err ől a ható ságoknak bej el enté st tenni.

(8) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabáIyokban meghatarozottak
szerint - mind a kijelölt ártalmatlanítő hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb
ártalmatlanító he l y tul aj don o s át (ilzemelt etőj ét, használőj át) i s terhe l i.



(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanítő
helyre száIlítja, a hulladék áttadásával egyidejúle g, számla ellenében ártalmatlanítási díjat
köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.

16.§

(1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdáIkodő szervezet a közszolgáItatás alá nem
tartoző hulladék elszállításával a közszolgáltatőtbízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás
és a dtlftzetés feltételeiben történő megállapodásuk alaplán a közszolgáltatő a megjelölt
időpontra vagy időtaríarnra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő
gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a
kij e l ölt ártalmatlanító he lyen történő elhe lyezé s órő1.

(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet 24 őrán belül köteles gondoskodni a
biológiailag lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztő hulladék keletkezése, illetve a
gyűj tőe dény te l ítődé s e e s etén az elszállíttatásró l.

17.§

(1) A közszolgáItatás alá nem tartozó hulladék elszáílítása esetén a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az álta|a szállitásra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a
közterül et tisztántartás ár a vonatk o ző j o gszabály ok s zerint e lj ámi.

(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a
szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a
gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell
alkalmazni.

HARMADIK RESZ

zárő rendelkezések

IV. Fejezet

18.§.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.

(2) E rendelet hatáIyba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Belecska Község
ÖnkormányzatiKépviselő-testületének 612008. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete
a hulladékkezelé si kö zszolgáltatásról.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Eurőpai Parlament és a Tanács
2006lI23lEK irányelvének lrgyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozásttaríalmaz.
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1. sz. melléklet

a telePÜlési szilérd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szőlő 7l20l3.(X.29.)
önkorm ány zati r endelethe z

A HullADÉrcazlÁrrooÁst KözszoLcÁrrarÁst szERzóDÉs EGyEs
TARTALMI ELEMEI
I.1 Aszerződésben meg kell jelölni:
I. a szerződő feleket az adőszátm és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével,
2 . a kö zszol gáltatás i gényb ev ét e l ének ke zdő napj át,- i dőtartamét,
3 . a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
4. akÖzszolgáltatő áItalbiztosított gyi4tőedény űrtartalmátés darabsz ámát,
5. az ürítés gyakoriságát, azürítési napokat.

2.1 A szerződésben rendezni kell továbbá:
a. a gyűjtőedény(ek) használatának módjaról,
b . a kö zszol gáltatás díj ár ől é s me g fi z eté s érő l,
c. a szetződés felmondásának feltóteleiről,
d. az ir ányadó j ogszabályok meghatáro zásár ől,
e. Polgári Peres eljarás esetón akizarőlagos illetékességgel eljárőbíróságról.
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