
dMucsony Nagykozseg onkormanyzata Kepviselii-testilletenek 
11/2015. (VI.29.) tinkormanyzati rendelete 
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol 

(egyseges szerkezetben) 

Mucsony Vagykdzseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk 
(1) bekezdeseben, a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 35.§ es a 88.§ (4) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan meghatarozott feladatkoreben eljarva a 
kOvetkezoket rendeli el: 

Altalanos rendelkezesek 
• 

1.§ 

(1) Mucsony NagykOzseg Onlcormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a jelen 
rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
(tovabbiaktian: kozszolgaltatas) biztositasarol Mucsony nagykozseg kozigazgatasi 
tertileten. 

(2) A rendelet celja azoknak a helyi szabalyolcnak a megallapitasa, amelyek biztositjak 
Mucsony nagykozseg kozigazgatasi teriileten a helyi hulladekgazdalkodasi 
kozszolgalsatas tartalmat, annak rendjet es mod*. 

(3) Az Onkormanyzat a hulladekgazdalkodasi iinlcormanyzati feladatat a Saj6-B6dva 
Volgye es KOrnyeke Hulladelckezelesi Onkormanyzati Tarsulas (szekhely: 3700 
Kazincbarcika, Eszperanto it 2. sz.) titian latja el. 

• 

Ertelmezii rendelkezesek 

2. § 

(1) E rendelet alkahnazasaban: 

korteriilet: a tulajdonos szemelyet61, illetve a tulajdonformatol fiiggetleniil 
minden olyan kOzhasznalatra szolgalo tertilet, amely mindenki szamara 
kylatozas nelkiil elerheto vagy azonos feltetelek mellett igenybe veheto, 
ideertve a kortertiletnek koziakent szolgal6 es a maganteriiletnek forgalom 
elol el nem zart reszet is. 

(2) Egyeb fogalmak tekinteteben a hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tdrveny 
(tovabbiakDan: Ht.) 2.§ (1) bekezdese, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
vegzesenek felteteleirol sz616 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdese es az 
egyes hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakftasanalc es ilzemeltetesenek 
szabalyairol sz616 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdese az iranyado. 

• 



A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 

3. § 
6 

(1) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kiterjed az Onkorrnanyzat kozigazgatasi 
terilleten levo valamennyi ingatlanhasznalOnal keletkezo telepiilesi hulladelcra. 

(2) A kozszolgaltatassal ellatott teriileten az ingatlanhasznalo koteles a szervezett 
kozszoltaltatast igenybe venni es Ht. 32/A. § (2) bekezdese alapjan az allam Altai 
az Miami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara alapitott Koordinal6 szery 
(tovabbiakban: Koordinal6 szerv) reszere a kozszolgaltatasi dijat megfizetni.1  

(3) Muc sony nagykozseg kozigazgatasi terilleten a hulladekgazdalkodasi 
kozszoltaltatast kozszolgaltatasi szerzodes alapjan kizarblagos joggal a Borsod-
Abatlj- Zemplen Megyei Hulladelcgazdalkodasi Kozszolgaltat6 Nonprofit Korlatolt 
Felelossegii Tarsasag (tovabbialcban: Kozszolgaltat6) latja el.2  

(4) A kozszolgaltat6 alvallalkozok igenybevetele tit* biztositja a (3) bekezdesben 
meghatarozott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasat, ahol az 
alvallalltozok a kozszolgaltatas egeszehez viszonyftottan 100%-ban lat.* el a 
kozszolgaltatast.3  

A hulladekgazdalkodasi kiizszolgaltatsis ellatisanak rendje 

4. § 

(1) Az ingatlanhaszna16 es a kozszolgaltat6 kozotti jogviszonyt vagy a kozszolgaltatas 
igenybevetslenek tenye vagy az a telly hozza letre, hogy a kozszolgaltat6 a 
kOzszolgaltatast az ingatlanhasznalo reszere felajanlja, illetve a kozszolgaltatas 
teljesitesere rendelkezesre all. Jogi szemely es jogi szemelyiseggel nem rendelkezo 
szervezet vonatkozasaban a kozszolgaltatasi szerzodest frasba kell foglalni. 

(2) A gaziasagi tevekenyseggel osszefiiggesben keletkezett haztartasi hulladelchoz 
hason16 hulladek tekinteteben killon szerz6dest kell kotni es kiilon kOzszolgaltatasi 
dfjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasznalolcnak, akik a rendszeresen gyiijtesbe 
bevont ingatlanon gazdalkodasi tevekenyseget is folytatnak. 

• 	
5. § 

Modositotta a 9/2016.(VH.04.) onk.rendelet. Hatalyos: 2016.07.01. 
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(1) A kozszolgaltatas teljesftesenek felteteleirol KOzszolgaltato az ingatlanhaszndlot a 
helyben szokasos motion koteles ertesIteni vagy felhivas kozzetetele titjdn tajekortatni. 
A hulladek begAtesenek, elszdilltasdnak rendjet (gyakorisag es idopont) — a 
keletkezo hulladekmennyisegek figyelembevetelevel — a kozszolgdltato ktiteles 
elkeszfteni es arrOl az ingatlanhaszndlokat — valtozds eseten is — ertesIteni. 

(2) A hulladekgazdalkodasi helyi kozszolgaltatds felteteleiben bekovetkezett 
valtozasrol a kozszolgdltato az ingatlanhaszndlot a valtozas bekovetkezese elott 
frdsban ertesfteni kiiteles. 

(3) A hulladek gyiijtesenek, elszallftdsdnak rendjet (gyakorisdgat, titvonaldt es 
idopontjat), a kozszolgdltatas Altai ellatott teriiletre rendszeresftett gplijtiiedenyek 
tfpusat, minimalis terfogatat, darabszamat az ingatlanhasznalondl keletkezett 
hullaciekmennyiseg es .. a gyiljtesi, iirftesi gyakorisag figyelembevetelevel 
Kozszolgdltato az Onkormanyzattal kapott adatszolgaltatas alapjdn az 
Onkorrndnyzattal egyiittnatikodve hatarozza meg. 

(4) Korterfileten szervezett rendezveny soran keletkezett hulladek tdroldsdrol, 
szallItasdr61 a rendezveny szervezoje koteles gondoskodni a Kozszolgaltatoval Mott 
kiikin szerzodes alapjan. 

(5) Amennyiben a telepiilesi hulladeknak nem minosiilo hulladek — drusft6, szolgaltato 
vagy egyeb gazdasagi tevekenyseg folytan — kortertileten keletkezik, a tevekenyseg 
vegzesere kiadott korteriilet-haszndlati engedely jogosultja kiiteles a hulladek 
elszallItasar61 gondoskodni. 

Az ingatlanhasznalo jogai es kiitelezettsegei 

6. § 

(1) Az ingatlanhasznal6 koteles az ingatlandn keletkezo telepiilesi hulladekot gyiijteni 
es a kOzszolgaltatOnak jelen rendeletben meghatdrozott idokozonkent dtadni. 

Alapvet8 kotelessege e tekintetben, hogy: 

a) a telepillesi szilard hulladekot az elszallitasra val.() dtvetelig gyiijtse, illetve 
tdrolja az arra rendszeresftett gyiijto ecienyzetben vagy zsakban; 
b.) a ki5zszolgaltatO dltal nyajtott hulladekgazdalkodasi kozszolgdltatast 
igenybe vegye tovabba a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijat 
megfizesse, 
c) a hulladek gyajt6se soran megfelelo gondossaggal jarjon el annak 
erdekeben, hogy a hulladek masok eletet, testi epseget, egeszseget es jó 
kozerzetet ne veszelyeztesse, a nagykOzseg termeszetes es epftett kornyezetet 
ne szennyezze, a noveny- es allatvilagot ne kdrosItsa, a ktizrendet es a 
kozbiztonsagot ne zavarja; 



A 

d) a tarolOedenyek rendeltetesszeril hasznalatarol, tisztantartasar61 es 
megOrzeseral gondoskodjon. 
e) az erintett ingatlanon keletkezo teleptilesi hulladekot elkiilonitetten, az 
elkillonftett gyiijtesre rendszeresftett es ezen celbol atvett gyiijtoedenyben 
gyiljtse4  

(2) Az ingatlanhasznalo szemelyeben bekovetkezett valtozas eseten az tij 
ingatlanhasznalo nevenek es cimenek a KOzszolgaltatohoz torteno bejelentese napjaig 
a telepillesi hulladek elszallftasa utan esedekes kozszolgaltatasi dljat a nyilvantartasban 
szereplo ingatlanhasznali5 kiiteles megfizetni. 

(3) Ordkles eseteben a kozszolgaltatasi dij megfizetesere az OrOkosok az &ales 
aranyaban kotelezettek, amennyiben nem kerik a kozszolgaltatas 9. § szerinti 
sziinetelteteset. 
(4) Az ingatlanhasznalo koteles haladektalanul, de legkesobb 8 napon bail a 
Kozszolgaltatonak bejelenteni, ha a kOzszolgaltatis igenybevetelere kotelezette valik. 

(5) Az ingatlanhasznalot nem terheli az (1) bekezdesben foglalt kotelezettseg az olyan 
beepitetlen ingatlana tekinteteben, ahol eletvitelszeriien nem tartozkodnak, illetve nem 
folytatnak gazdalkod6 tevekenyseget, Igy hulladek sem keletkezik. 

(6) A gyiljtoedeny iirtaxtalmat meghalado tablet telepillesi szilard hulladek 
elszallIttatasara a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalo a 
Kozszolgaltat6 Altai rendszeresftett, kiilon terftes elleneben rendelkezesre bocsatott 
miianyag zsak felhasznalasaval is jogosult. 

(7) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevont tertileteken tilos 
a) a mezogazdasagi termeles soran keletkezett novenyi hulladek, 
b) a kerti hulladek, nyesedek, gaily, 
c) az avar, 
d) az ipari eredetii hulladek, 
e) a vegyes hulladek, 
f) az arkok, toltesek novenyzetenek 
egetese.5  

A kozszolgaltatas dija, a dijfizetes szabalyai 

7. § 

(1) A kozszolgaltatas dijat a Koordinalo szery altal kiallItott szamla alapjan 
a) a termeszetes szemely ingatlanhasznalok negyedevente utolag,6  
b) a jogi szerndlyek es jogi szemelyiseggel nem rendelkezo egyeb szervezetek a 
megkatott kozszolgaltatasi szerzodesben rogzitettek szerint fizetik meg.7  
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(2) A lakokozossegek (tarsashazak, lakasszovetkezetek stb.) altal koziisen hasznalt 
gyiijtoedenyek utan a kozszolgaltatas dija — a Koordinalo szery altal kiallItott szamla 
elleneben — lakoegysegek alapjan fizetendo.8  

(3) Az ingatlanhasznalo kateles a szamlat a Koordinalo szery Altai kiallftott szamlan 
szerepla hataridore megfizetni.9  

(3a) Dijhatralek keletkezese eseten a beszedesr81 a 2016.marcius 31. napjaig kiallitott 
szamlak vonatkozasaban a szamla kiallItOja, a 2016. aprilis 1. napjatol kiallitott 
szamlak vonatkozasaban a Koordinalo szery intezkedik. .1°11  

(5) Az ildinkent nyilvantartott ingatlanok eseten — melyekral az Onlcormanyzat 
koteles adatot szolgaltatni Kozszolgaltato reszere— a fizetend6 kozszolgaltatasi dfj, az 
eves kozszolgaltatasi dij 50%-a. 

(6) Az iidiikikent nyilvantartott ingatlanok eseteben a kozszolgaltatas idotartama 
minden ev aprilis 1. napjatol szeptember 30. napjaig tart heti iirftesi gyakorisag 
mellett. 

(7) A kOzszolgaltatas igenybevetelenek modja az iidiiloingatlanok eseteben is 
gyiljtoedeny vagy a Klizszolgaltato anal terftes elleneben rendelkezesre bocsatott 
hulladekgyajtO zsak, melyek iirtartalma nem lehet kevesebb 1201-nel. 

(8) 12  

Eltere iirtartalrmi gyikitoedeny igenylese, a dijfizetes sziineteltetese 

8. § 

(1) Amennyiben az ingatlanhasznal6 legalabb ket naptari how idotartamra az addig 
altala igenybevett edenytal eltero terfogani vagy darabszamti gyiijtOedeny elszallftasat 
igenyli, ez iranyu valtortatasi igenyet a KozszolgaltatOval az ezt megeloz6 hOnap 15. 
napjaig frasban kell kozolnie. 

(2) Ha az ingatlanhasznalo az (1) bekezdes szerinti bejelenteseben nem jeloli meg az 
tij rendszeres kozszolgaltatasra vonatkozo igenyenek idotartamat, a kozszolgaltato 
mindaddig a bejelentes szerint teljesft, amig az ingatlanhasznalo mas tartalmil 
bejelentest nem tesz. 
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9. § 

(1) Ingatlanhasznalo igenyelheti a szolgaltatOtol a kozszolgaltatas es a dijfizetesi 
kotelezettseg sztinetelteteset, amennyiben az ingatlant 60 napot meghalado tartamban 
nem lakja, egyeb modon nem hasznositja, es az ingatlanban mas reszere sem biztosit 
lakhatast vagy az ingatlan hasznositasi lehetoseget nem biztosftja. 

(2) Ingatlanhasznal6 legalabb 15 nappal a kIvant iclopont elott frasban kerelmezheti 
Kozszolgaltatonal a kozszolgaltatas sziinetelteteset, mely kerelmehez csatolnia kell 
teljes bizonyito erejti maganokiratba foglalt nyilatkozatat, mely szerint az erintett 
ingatlan vonatkozasaban semmilyen kozszolgaltatast, valamint koziizemi szolgaltatast 
nem vesz igenybe.13  

(3) A sziineteles kerelmezese eseteben Kozszolgaltato a bejelentes idopontjaban meg 
ki nem szamlazott honapokra ervenyesiti a clijfizetes sziinetelteteset. 

(4) Ingatlanhasznal6 evente koteles koziizemi szamlakkal, valamint a meroorak 
allasarol sz616 okirattal igazolni a sziineteltetes jogalapjanak fennalltat, mely idoszak 
alatt is jogosult Kozszolgaltat6 ellenorizni a sztineteles fennallasanak jelen rendeletnek 
valo megfeleloseget. 

(5) Amennyiben a sztineteles felteteleiben valtozas kovetkezik be az ingatlanhasznalo 
koteles azt a Kozszolgaltatonak haladektalanul, de legkesabb nyolc napon beliil 
bejelenteni. 

(6) Amennyiben a sziineteles ideje alatt teleptilesi hulladek keriil kihelyezesre tigy — az 
ingatlan-tulajdonos egyidejii ertesitese mellett — a KOzszolgaltato a hulladekot 
elszallftja, valamint adatszolgaltatassal el a Koordinalo szery fele, aki az 
adatszolgaltatasban megjelolt idtiponttol kezdve a hulladekszalbitasi dijr61 szamlat allft 
ki.14 

A kozszolgaltato jogai es kotelezettsegei 

10. § 

(1) A Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerztidesben 
meghatarozottak szerint koteles gondoskodni a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
folyamatos ellatasarol. 

13 	 Modosftotta a 6/2018411.28.) iink.rendelet. Hatalyos: 2018.03.01. 
14 	 MOdositotta a 9/2016.(VII.04.) iink.rendelet. Hatalyos: 2016.07.01 



(2) Kozszolgaltato a gyiijthedeny kiiiriteset a Ole elvarhato gondossaggal koteles 
vegezni, kotelessege az tirites kozbeni allagmegovas, valamint a szakszeriitlen 
tiritesbol ered6 rongalasok megakaddlyozasa. 

(3) A Kozszolgaltato a gyajtoedenyt kiiirftes utan koteles az atvetel helyere 
visszahelyezni, es az iirftes soran esetlegesen kihullott hulladekot a szallIto jarmii 
szemelyzete koteles Osszetakaritani. 

10/A. § 

Kozszolgaltato koteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdeseben foglalt, Koordinalo 
szery fele fennallo adatszolgaltatasi kotelezettsegenek.I5  

11. §16  

A lomtalanitas ala tartozo szilard hulladekra vonatkozo kiiIiin rendelkezesek 

12.§17  

(1) Az ingatlanokon felhalmoz6d6, a rendszeres gyajtojarat meretenel, mennyisegenel 
fogva nem elszallithato teleptilesi hulladek szervezett osszegy6jteserol es 
elszallitasarol (lomtalanitas) kOzszolgaltat6 evente 2 alkalonunal hazhoz men6 
lomtalanitas kereteben az ingatlanhasznaloval egyeztetett modon es idopontban 
gondoskodik. 

(2) A lomtalanftasrol a Kozszolgaltato az ingatlanhasznal6 — tarsashaz es 
lakasszovetkezet eseteben a torvenyes kepviseletre jogosult — igenybejelentese alapjan 
gondoskodik. 

(3) A lomtalanftasi szolgaltatast az az ingatlanhasznalo veheti igenybe, aki az esedekes 
kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhato modon eleget tett. 

(4) A lomtalanftasi szolgaltatasra vonatkozo igenybejelentes kozleset kovetoen a 
Kozszolgaltato az ingatlanhasznaloval egyeztetett id6pontban, de legfeljebb az 
igenybejelentest koveto 30 napon beliil koteles a lomtalanftasrol gondoskodni. 

(5) Kozszolgaltato legkesObb a lomhulladek szallitasat megel6z6 munkanapon koteles 
az igenybejelentevel a szallftas pontos idopontjat kozolni. 
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(6) Az igenybejelent6 koteles a Kozszolgaltato altal megjelolt szallitasi idopontban 
vagy idotartamban a lornhulladek atadasara keszen allni, atvetelere lehetoseget 
biztositani azzal, hogy a lomhulladek korterilleten nem helyezheto el 

A hulladek gyiljtesere es elszallitasfira szolgalO 
gyiiktiedenyek rendelkezesre bocsatasival kapcsolatos jogok es 

kotelezettsegek 

13. § 

(1) Az ingatlanhasznal6 a teleptilesi hulladek gyiijtesere, illetve elszallftasara a 
kozszolgaltatO szallit6eszkOzehez rendszeresftett gyikjtoedenyt, valamint gyfijtoedeny 
hianyaban a Kozszolgaltato Altai terites elleneben rendelkezesre bocsatott, 
hulladekgyiljtes celjara gyartott hulladekgyiljto zsakot vehet igenybe. Az 
igenybeveendo gyiijtoedenyek iirtartalom szerinti tipizalasat a rendelet 1. melleklete 
tartalmazza. 

( 1 a) A termeszetes szemely ingatlanhasznalo a teleptilesi hulladek gyajtesere, illetve 
elszallitasara koteles a rendelkezesere bocsatott egyedi azonosit6 jellel ellatott vegyes 
hulladek gyiljtesere szolga16, illetve az egyedi kodszammal ellatott elktilonitett 
gyajtesre szolgal6 edenyzetet hasznalni. I 8  

(2) A gyikithedenyzet iirtartalmat meghalado mennyisegil alkalmi hulladek gyikjtesere 
az ingatlanhasznalo a KOzszolgaltato Altai terites elleneben rendelkezesre bocsatott 
hulladekgyikjtes celjara gyartott hulladekgyfijto zsakot koteles igenybe venni. 

(3) A vegyes hulladek iiritesenek gyakorisaga tombhazas beepitesii lak6tertileteken, 
tarsashazak, lakasszOvetkezetek eseten minimum heti 2 alkalom, csaladi hazas, 
sorhazas, kertvarosi teriileteken, maganhazaknal minimum heti 1 alkalom. Az 
elkiilonitetten gyiljtott hulladek iiritesenek gyakorisaga kethetente 1 alkalom. 
Amennyiben a hulladek szallitasa a kozszolgaltato hibajabol elmarad, 24 Bran beliil 
potolni koteles. I9  

(4) A gyiijtoedenyek meretenek es szamanak meghatarozasakor ket writes kozotti 
idoszakra ingatlanonkent legkevesebb 4 liter /f6/nap hulladekmennyiseget kell 
figyelembe venni. 

(5) Ha az ingatlanhasznalo a kozszolgaltato fele a valosagnak nem megfelelo 
mennyiseget vagy adatot kozol, es ennek folytan az atadott hulladek mennyisege 
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rendszeresen meghaladja az &vett gytijtoedenyek iirtartalmdt, a kozszolgaltato - az 
ingatlanhasznal6 megkeresesevel egyidejtileg jogosult a tenylegesen elszallitasra 
kertil6 mennyisegrol adatot szolgdltatni a Koordinalo szery fele, mely adatszolgaltatas 
alapjdn a Koordindlo szery a tenyleges tirmertekti mennyisegnek megfeleloen allitja ki 
a szamldt.2°  

(6) 21  

13/A. §22  

Az elkillonitett gyiltjtesi rendszer bevezeteset kovetoen a jegyzo hulladekgazddlkodasi 
birsag kiszabasdra jogosult a hulladekgazdalkodasi birsdg merteker61, valamint 
kiszabasdnak es megallapitasdnak mOdjdrol sz616 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. 
rendelkezeseinek megfeleloen. 

A ballad& gyfijtesere es elszallitasara 
szolgalo gyiljtoedenyek elhelyezesevel, hasznalataval es kezelesevel 

kapcsolatos kotelezettsegek 

14. § 

(1) Az ingatlanhasznal6 az &vett gytijtoedenyeket az ingatlan teraleten beliil koteles 
tarolni. A gyiijtoedenyt korteriileten tart6san elhelyezni kizdrolag kortertilet haszndlati 
engedely alapjdn lehet. 

(2) Az ingatlanhasznal6 koteles a nem korteriileten Limit gyiljtoedenyt a hulladek 
elszallitasa celjdbol a kozszolgaltat6 Altai megjelolt idopontban, a korteriileten, a 
begyiijtest vegzo gepjarmtivel megkozelithet6 es iiritesre alkalmas helyen elhelyezni, 
es azt az &it& nap.* a kortertiletrol eltavolitani. A gyiljtOedenyt legfeljebb a 
szallitasi napot megelozo napon, 18 ordt61 lehet kihelyezni a korteriiletre, kiveve a 
tartosan engedelyezett elhelyezest. 

(3) A hulladek elszallftasa celjab61 kihelyezett gytijtoedeny fedelenek - a kortertilet 
szennyezesenek elkerillese erdekeben — lecsukott allapotban kell lennie. A hulladekot 
a gyiijt6edenyben dgy kell elhelyezni, hogy az edeny mozgatasakor es iiritesekor ne 
sz6r6djon, valamint a gepi iiritest ne akaddlyozza. A kihelyezett gyiljtoedeny nem 
akaddlyozhatja a jarmil es gyalogos forgalmat, es elhelyezese nem jarhat baleset vagy 
Icarokozas veszelyenek eloidezesevel. 

MOdositotta a 9/2016.(VII.04.) Onk.rendelet. Hatalyos: 2016.07.01. 
Hatalyon kiviil helyezte a 2/201641.15.) tink.rendeIet. Hatalyos 2016.04.01. 
Modositotta a 9/2016.(VII.04.) iink.rendelet. Hatalyos: 2016.10.01. 



15. § 

(1) A gyfijtoedenyben elhelyezheto telepiilesi hulladek 

a.) 60 literes gyajtoedeny eseteben legfeljebb 15 kg. 
b) 110-120 literes gyiijtoedeny eseteben legfeljebb 27 kg,23  
c) 240 literes gyiljt6edeny eseteben legfeljebb 50 kg, 
d) 770 literes grajtoedeny eseteben legfeljebb 175 kg, 
e) 1 100 literes gyiijtoedeny eseteben legfeljebb 250 kg, 0 24 

(2) Ha a gyiijtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
osszetomorOdott vagy befagyott, illetve az edenyben levo hulladekot tigy 
osszepreseltek, hogy emiatt az edenyt iiriteni nem lehet, az ingatlanhasznalo a 
kozszolgaltato felhIvasara koteles az edenyt iirithettive, illetve hasznalhatOva tenni. 

(3) Tilos a gyiljtoedenybe veszelyes hulladekot, Mali tetemet, allati iiruleket, fertozo 
anyagot, 	es robbanasveszelyes anyagot, valamint olyan hulladekot elhelyezni, 
amely veszelyezteti a gyiljtoedenyek iiriteset vegzo szemelyek testi epseget vagy 
egeszseget, illetve a hulladekgytijtO jarmiiben rongaladast okozhamak. 

A bulimia elhelyezesevel, artalmatlanitasaval, 
illetve hasznositasaval kapcsolatos rendelkezesek 

16. § 

( 1  ) 25 

(2) A hulladek artalmatlanitasar+51, illetve hasznositasarol a Kozszolgaltato kOteles 
gondoskodni. 

17. § 

Az ingatlanhasznal6 az ingatlanan alkalmilag keletkezett teleptilesi hulladekot — 
negyedevente 250 kg mennyisegben — a 16. § (1) bekezdeseben meghatarozott 
letesftmenybe, valamint az Onkormanyzat illetekessegi teriileten 160' hulladelcudvarba 
sajat maga is elszallfthatja, es ott dijmentesen elhelyezheti lakcfmkartya, valamint a 
kozszolgaltatas megfizeteset igazolo keszpenzatutalasi megbizas feladoveveny 
felmutatasaval. 

18. § 

23 	 1146clositotta a 6/2018.(11.28.) tink.rendelet. Hatalyos: 2018.03.01. 
24 	 Hatalyon kiviil helyezte a 6/2018.(11.28.) onksendelet. Hattilyos: 2018.03.01. 
25 	 Hatalyon kiviil helyezte a 6/2018.(H.28.) (ink.rendelet. Hatalyos: 2018.03.01. 



A hulladekka valt fenylifak terftesmentes osszegyiijteset es artalmatlanitasra tOrteno 
elszallitasat KozszolgaltatO oly m6don vegzi el, hogy a lakossagi gyiljtoedeny melle 
kihelyezett feny6fakat kiilon dij felszamolasa nelkiil minden ev januar 31. napjaig 
elszallftja. 

Zfiro rendelkezesek 

19. § 

(1) E rendelet 2015. julius 1. napjan lep hatalyba. 

(2) A rendelet hatalybalepesevel egyidejilleg Mucsony Nagykozseg 
onkormanyzatanak a kortisztasagrol szolo 28/2008. (XI.24.) onkormanyzati rendelete 
hatalyat veszti. 

Urrne Gal Emese jegyzii 
	

Viszlai Viktor 
tivolleteben, megbizasabol: 	 polgarmester 

Darvas Marianna 
vez.tanacsos 

Zaradek:  
A rendeletet kihirdetesenek napja: 2015.junius 29. 

Urrne Gal Emese jegyzii 
tavolletiben, megbizasabol: 

Darvas Marianna 
vez.tanficsos 



1.melleklet26  

Mucsony Nagykozseg tertiletere kihelyezett gyiijtoeclenyzetek tipusai 

60 I-es gyiijtoeclenyzet 

110 1-es gyikjtoeclenyzet 

1201-es gyiijtoeclenyzet 

11001-es gyiijtoedenyzet 

26 	 Modositotta a 6/2018.(II.28.) iink.rendelet. Hatkilyos: 2018.03.01 
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