Kiizs ég o n ko rm ány zata Képvis eI tí -testii l et én ek
B naaz. 6II.3 1.) iinkorm ányzati rend eletel
a kiiztisztaságr l
eg,,séges szerkezetben a I6/2005 (XI.].)', o 1 1/2012. (VI"7.)3 és
a 9/20] 3 (XI 4.)a onkormítnyzatí rendelettel
T ard
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Tardos kozségi Önkorm ányzaÍ Képviselotestulete aZ 'egyes helyi kozszolgáltatások kotelezo
igénybevételérolsz l 1995. évi XLil torvény 2. $-ában, a hulladékgaz,dálkodásr l szolo 2000.
évi XLIII. Torvény 13. s (3) bekezdésében, 20. $ (1) bekezdésében, 2]. $ (5) bekezdésében, 23.
évi
$-ában, 24. 5 (1) bekezdésébenés 31. $ (2) bekezdésében, továbbá a szabáIysértésekrol 1999.
l
helyi
onkorrnányzatokr
alapján,
a
felhatalmazás
adott
(1)
LXx. torvény 1. $ bekezdésében
jogkorében
a kÓztisztaságrol az alábbi
szol 1990. evi LXV tv. 16. $ (1) bekezdésébenfoglalt
rendeletet alkotja:
foga1rrrakat akoztisztasággal és a hulladékgazdálkodással osszefliggo
j o gszab ál1,okb an fo g1 altak szerint kel 1 értelme zni
1
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A rentJeletben használt

-

(1; Tardos kozségi Önkonn ányzat (a továbbiakban: ÖnkonnányzaÍ) kÓzigazgatási teruletén
az Ónkormányzat áItaI szeryezetr, & telepuiési szllárd hu]ladék osszegyujtését, elszáIlitását és
árta1orrtmentes elhelyezését biztosíto helyi kozszolgáltatással (a továbbiakban. szolgáitatás)
ellátoti teruleten }évo ingat1an fulajdonosa' hasznáIoja (a továbbiakban eg1'titt: tulajdonos) az
ingatlarton keletkezo szIIárd hul]adék elhelyezésérol a rendeletben meghatározcltt modon, a helyi
koilisrtasági szolgáItatás igén-vber'ételeutján koteles gondoskodni' ha jogszabály Vagy hatosági
haÍár ozaI eltéroen nem rendelkezik.
2.55

(2) AZ Önkonnányzat teriiletén a szolgáltatással ellátott tertilet magábatr foglaija a teljes
belteriiietet.
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(1)

Az Önkormányzat kísérleti jelieggel, iehetoségeÍbtzíosíta lakosság

sz,ámára a hulladék

meghatározott an1'agminoség szerinti elkulonített g1.ujtésére(a továbbiakban: szelektív gyujtés).
}rasznosításár l. szrikség szerint
ellÍnására megbízott
asági
szolgáltatás
kortts

(2) A szelektíven gyríjtott hulladék elszáLIításároi,
árta1mat1anításárol

az

onkormányzat

a

szakv állalkozás ritj án gondo skod j k.

4

s (1)5 Tardos teruletén a szolgá]tatást e1iáto szolgáLtatÓ neve: Vértes és VídékeKft. Tatabánya,
Korrráromi u. 55.
szolgáltatÓ Tardos belteruletén lévo valameruryi tulajdonos tekintetében kote]es ellátni a
sznlgá1tatai teljes korét a rendeletben foglaltaknak, egyebekben pedig az Önkormányzattal kotott

(2)

A

szerzo d ésnek megfelel en.

(3) A hul]adék elszá\lításának, illetve
alkalorrrrnal.

a szátlítás igénybevételénekgyakorisága:

cember23-itilésén.hatályos2003.januárl.

2005. november l"
'E]fogadta Képviselotestijlet a2005. oktober 28-i rilésén, hatályos
3Elfogadt.a a Képviselotesttilet a2aQ. nájus 3l-i illésén,hatályos 20|2'jirlius l4Elfogadta a Képviselotesttilet a2013. olí' ber 30-i rilésén'hatályos 2013. november 5"
2013. nclvemLrer 5.
'Elfogadta a- Képr'iselotest let a2013. okr ber 30-i tilésén,hatályos
a

hetentrlént egy

szolgáItatás teljesítésérl a szolgáltat és az Önkormányz'dt szerz dést kot, mely
a teljesített
tartalmazza a szolgáIttto kotele zettségeit a szolg fitatás teljesítésévelkapcsolatban,
szo|gá|tatás mennyiségével és díjával kapcsolatos adatokat, a díjfizetésikotelezettséget-

(4)

A

(5) A szolgáItatást igénybe vev tulajdonosokkal a szdtgáItat kot szerzodést és gondoskodik a
rendelet szerinti díjuk beszedésérl és viseli az ezzelkapcsolatos koltségeket.

2.

Háztartási hulladék (szemét) :

szolgáItatásba bekapcsolt teriiIeten lév ingatlanok tulajdonosai kotelesek igénybe
verrni a szolgáltátást és koteles a rendszeres szemétszállítás két idopontja kozott az ingatlanán
keletkez hulladékot gffiteni, tarolni.

5. 5 (1)

A

a
(2)
szolgáItatásba bekapcsolt tertileten lév kozteruletet használ.ok áIta| osszegyiijtott, vagi,y
a
kivétellel
foglalt
(1)
bekezdésben
^
ott keietk ezetlhullaclék elszáIIításár l a 14. $
hasznáIatsorán
kozterulet haszn áI ja kotele s gondo skodni -

A

szo1gáItatás igénybev ételéhezaz igénybe vev nél keletkez hu1ladék mennyiségéhez
ig'azod számir szabványos 120 vagy 80 literes, EU szabványnak megfelel szemétgyiíjtedény

(3)

(Íuka) használhat . A tulajdonos iaját koltségénkoteles a szabvány szerinti fedeles, kerekes
kukát beszerezni, karbantartaru és a szolgáltatás igénybe vételéhezhasználni. Selejtezés miatti
cseréjrikig használhat az eddtgi 110, illetve 50 iiteres kuka is, Magyarország EIJ tagsággá
váIása után, cseréjÍik esetén az ET] szabvány szerinti kuka hasznáLata kotelez . A ren,Jszeres
telepiilési
szemétszállításra igénybevett kuka áItat lehetséges mennyiséget esetenként meghalad
szilard hulladék elszáI1íttatására a Szolgáltat áLta|rende1kezésre bocsátott feliratos, 50 literes,

mrianyag zsák (a tor'ábbiakban: zsák) hasznáIbaÍ

-

a
szemétsz állítojárm{í szeméIyzete a kukát az ingat\anbejárata elotti kozirton veszi át" Ha
kuka átvétele a kozriton nem lehetséges, akkor az ingatIan tulajdonosa koteles azt konnyen
megkoze1ítheto helyen elhelyezni. A kihely ezet" kukák a kozirti és gyalogos forgalmat nem
(4)

A

akadályo zhatják.
(5)
-

A kukák kozteruletre va1 kihelyezésérolés a szemét kitirítésétkovetoen - még azon a napon

trlrtén eltávolításár i

a tutajdonos koteles gondoskodni.

(6) Tilos a kukákba helyezefi hulladékot kiszedni, elvinni, valamint a kr:kába
egyéb égo, izz , g1ulladást el idézo anyagbedobása, elhelyezése'
(7)

A kukába hártar si hulladék helyezheto

el.

ég gyufa vagy

A száIlításra kihe\yezettkukákba, lomtalanításhoz hasznáIt konténerekbe ktilonosen állati }rulIát,
mérgezo vagy fertozo anyagot, veszé|yes hulladékot, illetve a kukákba építésitormeléket, ÍLagy
sirlyu tárgyat elbelyezni tilos.
6. $ (1)u
oktober30-iiilésén,hatályos20l3.november5"

szo|gá|tatásí szerzodés érvényességéta szol,gáltat által,
^
matri ca igazolrja.
felragasáott

(2)

a

táxgyévre kiadott,

a kukára

díját a szolgáltat szám\ája ellenében ut 'lag, negyedévenként, április 30',
janua' 31. napjáig kell megfizetrri. Ha a tulajdonos a szán'Ia
;t íiu' 31., okt ber i r " és

A

(3)

szoIgá|tatás

Lsedékességekor fizetésikotelezettségének

'ri*

tesz eleg et, atuilozása ad k

m

djára behajthat

"

a
szolgáltatás igénybevételérerijonnan kotelezetté vál ingatlanfulajdonos koteles
belril bejelenteni a
iz',o1gáltatásí szerzdé; megkotése érdekeben a sztikséges adatokat 15 napon

(4)

A

szolgáLtat nak.

Szociális Bizottság méltanyosságb l a szociális segélykeret terhére szociális
vagy fizetési
rászorultság esetén a díj meg-fizetése al l mentességet, illetve részletfizetést,
7. $ (1)

A

halasrtást

eng

e d é1 y e

zhet.

(2) AZ (1) bekezdésben foglalt kedvezmények megadásának feltétele, hogy a kedvezményben
a
részesti1 a rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartja. Ha rendeletben foglaItakat
vonní.
kell
kedvezményben részesril késobb megszegi, akkor a kedvezményt tÍile meg

A

szolgáItat és a tulajdonos szolgáltatással osszefiiggo jogait és kotelezettségeit a
(a továbbiakban:
szoígáItatásra vonatkoz an altátut kotÖtt, hulladékszáIlítási szerzodés

8. $ (1)

,r"rr

dés) tarta\mazza.

a szerzodésnek
eltéroen rendelkeznek.

melyek

A

(2)

i',

t'u

A
-

szerzodés tartalmi elemeit a rendelet 2" számu melléklete tartalmazza,
a szolgáLtatást díj osszegének kivételével - akkor is részei, ha a felek

az esetben
szerzodés a rendeletben foglalt tartalommal írásba foglalás néllnil létrejon abban

a

il]Jt a
szo1gá1tat a fulajdonoslakohelyén a rendeletben foglaltak szerint rendelkezésére

szolgáItatás telj

es

ítés ével .

ingatlan tulajdonosának személyébenbekovetkez vá|tozá-st" valamirrt az rij tuIajdonos
(3)
^z 1akcíméta iegi és az uj tulajdonos egyaránt koteles a sz,olgáItatonak, a váItozá'st l
nevét,
szárnított 15 napon belti1 bejelenteni.

(4)

m

A

szo1gáltat személyébenbekovetkezo váItozást az Önkotmányzat a helyben szokásos

dorr kÓzzéteszi.

3. Egyéb szilárd hultadék: (lomtalanítás)

l

(a továbbiakban: lomtalanítás) évente két
hulladékot a
alkalomm aI az Önkormányzat a sza\gáItato tjan gondoskodik. Az egyéb szilárd
szol gáltat a rend e l etb en kij e l o lt lerako he lyére szállrítj a.

g. $ (1)

Az

egyéb szilárd hulladékok elszállításár

(2) Alomtalanítást legalább

8 nappal elobb meg kelI hirdetni a helyt'en szokásos

m

don.

lomtalanításhoz a fulajdonos koteles a hulladékot aZ elszáIlításhoz el készíteni,a
a
hiidetmenyben fogla1tak szerini kozteriileten irgy elhelyezni, hogy baleset veszélyt ne okozzon9
jármrí és gyalogos forgalmat ne akadáIyozza. A hulladék e\száLlításához gÉjt edények
azokba elhelyezniikonténe'"{ kihelyezéso esetén a tulajdonos koteles a hulladékot

(3)

A

(4) A lomtalanítás alkalrnával a kozségben keletkezett,

e|száI\ítására és ár1almatlanítására a szolgá|taÍ

lltlzt:alLási veszélyes hulladék

lelret séget biztosít"

3

lomtalanításhoz a meghirdetésben kiírt feltételek szerínt igénybe vett koxertilet
haszná|atáért díjat nem kell frietni, de az akci során Szennyez dott konertilet haladéktalan
megti szt ításár t a tulaj dono s koteles gondo sko dni.

(5)

A

(6) A lomtalanításig atulajdonos kote\es azegyéb szlItrd hulladékot a saját irrgatlanán tarolni
koltségeit a szo|gáltatás díja uartalnlazza"

(7)

^lomtalanítrís
(8) A temet ben keletkez hulladékok (p1. koszoruk, virágok maradványai) elszállíttatás ár I u"
ányzat gondoskodik. A temetoben keletkezo hulladékok csak a kijelolt g}ujt helyen
"to.* k el.
helyeáet
4. Kozuletek hulladékgyííjtéseés elszállítása:

10. $ (1) A válla1kozások és vállalkoz k (a továbbiakban: vállalkoz ) a tevékenységukkel
kap.solatban keletkez szi!árd hulladék (a továbbiakban: ipari hulladék) elszál1ításárol a
jegyzonek
,rolgáItutoval egyedi szerzodést kotnek és a szerzodés egy példányát kotelesek a

és mennyiségét lényegesen meg
jogosultaknern ha1ad hulladék e\száLlíttatásáraa kisvállaLkoz k a lakossági feltételek szerint
átadru.

A lakossagi kommunális hulladék jellegének megfelelo

hulladékot a von atkozo jogszabályok, illefve a szolgáltat val kotott
l
szerzodés szerint koteles a telepén gyujteni, lárolni, és elszállíttatásárol ártaLmatlanításár
gondoskodni.

(2) A vállalkozás az

ipa;1

ipant hulladék eIszáIlatására kotott szerzodés és a hulladék számIával igazolt
elszátIíttatásának ellenor zése a j e gy zo fe],adata.

11. $ (i)

Az

telepeng edélyezés, valamint a váIlalkozás
jegyzo
ktiion koteles ellenorizní. A hulladék
sz'abálysré* mukodésének el\enorzése során a
kezelésérevonatkoza szabályok megsértéseesetén jegyzo koteles a szabáIyok betartására a
vállalkozást felszolítani, a felszolításban foglalt kotelezettségek teljesítésétdokumentumok
alapján ellenorizni ' a felsz lításban fogialtak teljesítésénekelmulasztása esetén a
tarihat ságoknál intézked ést kezdeményezni, a saját hatáskclrébe tartoz intézkedéseket
(szabáIysertesi eljárás, kozigazgatási határozattaI kotelezés, végrehajtási bírság kiszabása,

(2) AZ ipari hulladék szabálys zeru kezeléséta

tevékenys é g

fo 1 yt atásának

felfiig

ge

sáé s e,

stb ) me gtenni.
.

5. Hulladéktá rolás korlá tozása

12. $ (1) Tardos ktizség tertiletén aszemétlerak helyet létesíteni,fenntartaru, sz1lárd hulladékot
a siot'gáItat áIta| a rendeletben és az annak a\apján kotott szerzodésekben foglalt rendszeres
elszá|Iításra biáosított hatarid n tirl tárolni tilos.

(2) Tard,os tertiletére szilárd hutladékot beszáI\ítani, ideiglenes vagy végleges tárolásra átvenni, a
Tardos teruletén keletkezett hulladékot a rendeletben foglaltak szerinti elszállításig torténo
táro]ást kivéve lerakni' tárolni tilos.

(3) Hulladék-feldolgoz tevékenységfol1.tatás ához az egyéb hat sági engedélyek mellett a
rápuis"1otestrilet el zete shozzéi1árulása szi.ikséges. A Képviselotesttilet a hozzájarulástkizar lag
Íisila
abban az esetben ad'hatja ffi g, ha atevékenység egyetlen eleme Sem veszélye eti Tardos

természeti kornye zetét, azidágenforgalmi fejlesáéssel kapcsolatos célokat, lehet ségeket-

4

6.

Kozteríilet tisztántartás

a:

13.$ (1) Te1epti1ési szilard és kerti hulladékot kozteriileten g1ujteni és tárolni az e rendeletben
foglalt kivételt l eltekintve tilos.

(2) Bármi1yen építésihulladékot koztertileterr ktilon engedély néIktil legfeljebb három napig
a
,r|ubud tárolni ,igy, hogy az utat, jardát ne foglalja el, a kozlekedést ne veszélyeztesse,
kornyezetet ne szenny ezze

-

(3) A kozteruletnek bármilyen építésihullacl k tiroIásához három napot meghalad idore,
valamint egyéb m don, a rendeltetést l etrtér célra tortén használatára engedély't a
terr"ilethasznáIatr l k tott szerzodés keretében, a koztrt kezelojének szakhat sági véleményét
elozetesen kikérve, a polgármester adhat. A polgánnester a szeruodésben koti ki a kozterÍilet
hasznáLatáva| kapcsolatos feltételeket, ktilonosen annak m dját, id tartamát, qíját és a
basznáLatot kovet oen azeredeti állapot helyreállításáva|kapcsolatos kotelezettségeket.7

14. $ (1) K ztenileten szemlyezo artyagot /szemetet, trágyát, rongyot, egyéb hulladékot, stb-/
csak o1yan m don szabad száI\ítaru, hogy aszáI\ítmányb l semmi ki ne hulljon, ki ne csepegjen,
por, bíiz ne keletk eZZefl .

A

száIlítás során esetleg keletkezo szennyezodést annak e|otdézoje koteles azowta|
megsztintetni és a további szennyezést megakadáIyoznt.

(2)

a

kisebb méretu szemetet, hulladékot lpapírt, ételmaradékot,
csomagol anyago t, papfu zsebkend t, csikket, stb./ e1dobni tilos . Ezeket a koáeriileteken az
onk'oÁányzat-áIta1_ felállított szeméttart kba szabad elhelyezni. A szeméttartok iirítésérl a

15.

$ (1)

Koztertileten

Képviseloteshilet gondo skodik.
(2)

A

szeméttartok meg vásár l mindenki koteles gondoskodni.

16" $ (1)

K

Zteriileten gépjánnrívetmosni tilos"

(2) Kozkifoly kr 1 vizet vételezru csak kozvetlen csatlakozás /gumics

,

stb. kifoly hoz

kapcso lása/ nélkti| szab ad.

minden olyan tevékenységvégzése/mosás, locsolás,
A kozkifoly knál vízvéte|ezésénkíviil
foi6avizze1 hrítés,stb./ tilos, amely a kozkifoly t, vagy kozvetlen kornyezetét bármi modon
(3)

szemlyezheti, sár vagy

() Aziv

t

csa kialakulásához vezet.

-kutak kornyezetét akirt használ jának kti]onos gonddal

esetleges szeT7ny ezodé st

17. $ Emberi

kell

l'

Íirtilékkelkaz-és magánteriiletet beszennyezni tilos.

Óber

28-i iilésérr,hatályos 2005" november

1.

vnia és megvéderu az,

18. $ (1) Áttati hullát, valamint olyan anyagot, amely a kclrnyék levegojét szernyeáeti, a
szomszédos terÍi|etek lakoinak egészség ét vagy j kozérzetétveszélyeztetheti, él sdiek vagy
rágcsálok elszaporodását lehet vé teszí, sem koztenileten, sem magánteriileten nem szabad
elhelyezni, tarolni vagy eihagyní
(2) Azállatot tart k kotelesek:
a.j rendszeresen, az á!|atállomány cseréjekor minden esetben az |at kimeszelni, fertotleníteni;
b.) a trágyát naponta kihordani az LbaL;
c.) a trágya\é elcsurgását megakadá|yozni; folyékony trágyát zártan kezelni;
d.) rendii.r.r.r1 rágcsál itást végezru,patkányfészek kialakulását megakadályozni, felszámolni;
e.) a nem zártankeze\ttrágyátlegalább hetenként kiszállítani a term foldre;
f .) az istáll és a trágya buze ellen gyakori takarítással, sztikség esetén megfelelo szagtalanít
haszná|atáv al eredm énye S en vé dekezni .
19. $ Meg kell akadályozni, hogy a magánteruleten gyujtott és elszál|ításáig tarolt hulladékb l
csapadék vízzel, vagy más m don szennyezo anyag keruljon árokba, csatornába Vagy
vízfolyásba.
20. $ (1) Éventeegy alkalommal az arokb l kikerÍil hordalék elszáIlításar l a Képvisel teshilet
gondoskodik. AZ elore meghirdetett id pontra aZ arokb 1 a hordalékot aZ érintett ingatlan
iulajdonosa koteles kitermelni, deponiába rakni és gondoskodni arr l, lrogy a forgalmat ne
veszélyeztesse.

(2) Tilos olyan anyagot, eszkon a kozcsatornába, :írokba, folyokába, vízelnyel aknába,

átereszbe vagy más vizelvezeto létesítménybejuttatni, amely azokat rongálrrá, mríkodésrikben
gártolná.

(3) Azingat1anok el tti járdaszakaszro| a lehull h eltávolítása, a síkosság megszuntetése során
fe1haszná1t anyagok boml SZerVeS-, mérgezo- és egyéb, egészségrekáros anyagot nem
tartalmazhatnak.
(4) Ti1os azutakpadkájának kialakítása,basznáIata során artugy megváltoZtatÍi, hogy a víznek
menti árokba folyását akadáIyozza. AZ ingatlan f.ulajdonosa koteles
az ritfelii1etr 1

aZ t

gondoskodni arr I, hogy

a helyi

utnak

-az ingatlana elotti

szakaszán

az

ritfelriIetre jut

csapadékvízaz irt menti árokba folyhasson.o

21. $ Kozteruletet k áenilet-használati engedéllyei, vagy más m don használ utcai árusok,
mutátványosok, stb. az általuk használt tenilet és annak kozvetlen ktirnyezete tis ántartásával
kapcsolatos kotelezettség teljesítéséta várlratÓ koltségek el zetes megfizetése esetén a kotelezefr
helyett a Képviselotesttii et áNáIlalhatj a.
7. Szabálys rtés:

22.5e
8Elfogadta a
Képvisel testtilet a2a05" okt ber 28-i tilésén,hatályos 2005. november
9Elfogadta a
Képviselotesttilet a2aI2. május 31-i tilésén,hatályos zUlz.jrilius 1.

1.

arendelet kíhirdetésétkcivet en' 2003.januar l-én lép hatályba és hatályba lépésével
egyiáejiíleg hatáIyáÍ" veszti a ko is aság fenntartásár l sz l 5l20ÍJ0. (V"01") szám
o nkormá ny zati rend e et

23- $
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1. melléklet Tardos kozségi onkormányzat Képvisel teshiletének akortisz7aságr l sz lÓ
tobbszcirosen m dosított - 1 3I2O02.(XII.31.) számir onkorrrrányzati rendeletéhez a teleprilési
hulladékkezelési kozszolgáltatási díj megállapításanak részletes szabályair l sz l 242Da0a(XII.23.) Korm' Rendel.i 1u továbbiakban: R.) alapján megállapított díjakr l és kalkuláei s

, ,,10
semarot.

{r

'i"r,irl

í \

.^

Cíabtin'BéIá
i

polgarmestei
i

:,iil, trr",-Ó'u-,'(j,."i-'[.1^
Szakmáry L szl né
JegYzo

i.

ber 30_i iilésén,hatályos 2013. november 5.

1.

2.számtt melléklet Tardos kozségi Önkorm ányzat Képvisel testiiletének a koztisztaságr

l

sz l

13;2OO2.6KII.31) számri onkormányzati rendelethez (a továbbiakban: R.endelet),
k ztisztastÍgi szolgtÍltattísi szerz dés egyes tartalmi elemeiro"l

1.)

A

szerzodéssel kapcsolatos fogalmak:

áet)'a.lakásokban,va1amintalakás,iidti1és,pihenéscé1jinahaszná1tegyéb

helyiségekben, valamint a lak k k zos basznáIatÍrra szolgáir helyiségekben és tenileteken
keletkezet1 szi1árd hulladék,ígypl.a salak (beleérfve a'kozponti fiítésbl keletkezett salakot is), a
rongy' a sopredék, hamu, korom, edény, eszkoz, ablakriveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a
1n,iá''yug konzerv dobozt, tiveget, kisebb méretu britordarabot), továbbá a kisebb mennyiségu
falvakolat, a kerti és gazdasági hull adék, falomb' nyesedék, valamint a lakásban fol1tatott kisipari
tevékenységgyakorlaiabol keletkezett hulladék' ha a naponta keletkezo mennyisége nem haladja
meg a szokásosnak minostil mennyiséget;
b) egyéb sz11árdhu|ladék: a lakásban és az embe tart zkodásra szolgál más helyiségekben keletkezo
sz1léndhulladék (nagyobb méretu berendezési tárgy, lorn, butor' ágybetét, hál artási berendezés és
készrilékstb.), va|amint a lakásho ztartoz teriileteken, illet leg a koáenileteken keletkezett szilárd
hulladék (szemét):
c.) Szo1g áItato neve: RwE Umwelt Hulladék gazdáIkodási és Kornyezetvédelmi RT.,
címe: 2800. TatabÍnya II., Erdész u. E, épr.ilet-,
hulladék -ártaÍmatlanít telephelyének (a továbbiakban: kijelolt lerak hely) címe: a RWE-Umwelt
Hulladékgazdálkodási és Konryezetr'édelmi RT által iizemeltetett EU
szigete'ésu' korszer[i szemétlerak te'ep:

T:ffiffii:.f;'1'fi$|'

"Tys
d.) szolgáltatás: Tardos kozigazgatási teriiletén az Önkormányzat áIta| szervezeft, a teleprilési szilárd
hu11adék osszegyujtését, elszál\ítását és ártalommentes elhelyezését biztosíto heIyi kozszolgáltatás.
2")

A Szolgáltato kotelezettségei:

a") gondoskodik a

há

szokásos m don

artási hulladék (szemét) onkormányzati rendeletben gyakorisággal, a helyben
elszáIlításárol és a Rendeletben
kÓzzétett napon tortén osszegffitésér

l,

val eihelyeáetésér l, ártalmatlarutásárol a
meghatározott szemétlerak helyen
hulladék gazdáIkodásr l szol torvényben és v é grehaj tás i szab ály aib an val ami nt az onkormán y zat
rendeletében me ghatár azolt mo don;
b.) a szolgáltatást igénybe vev áIta| a szerzodésben igényelt kuka számának és méreténekmegfelelo
maticát ad ki, melynek a kukára ragasilása a szolgáltatás teljesítésénekfeltétele.
3.)

A

szolgáltatást ieénybe vevo kÖtelességei:
a.) a szolgáItatás igénybevételéhezsaját koltségénszabvány szerinti fedeles szemétgffito edényt
lkukátJ, kivételesen' a Rende|etben meghatározoti feltetelek szerint a Szolgáltat által kiadott
fe1iratos gÉjt zsákot beszereznt, használni, a kukát karbantartani a szolgáltatás
igénybev ételéhez;
b.) a_teleprilési szilárd hulladékot az ingatlanán beliil gyujteni, és az onkormányzaI rendeletében
me ghatá r ozot gyakori s ággal torténo l e gkozel ebbi szál lítási g táro lni ;
c.) a iárturtá'i hulladékot tartalmaz kukát a száIlítás napjáfl az ingatlana elotti kozut melletti
koztertiletre kihelyezni és a kuka kiÍirítésétkovetoerr az Íires kukát még azon a napon a sa|át
telkére visszavirrni;

háztartási hulladék hetenként egyszeri e\száIlítÍatásáért a szemétszállíl'ási és kijelolt
lerak helyen tortén e|helyezésért a Rendeletben meghatározoff" díjat a Szolgáltat áItal
kiállított számla szerint megftzetni, negyedévenként,legkésobb április 30., jrilius 31-, okt ber
3 1. és januá.r 31. napjáig.)
e.) gondoskodik a trulladékgytíjtedény tis ántartásár l, fert tlenítésérol.
d.)

a

2.

terhel tilalmak. korlátozások
jogszabályokalapjántilos
A Rendelet és más
a) a kukába és egyéb truitaaetgyoitou. helyezni ál\ati hullát, mérgezo', fertozo- vagy égo anyagot
szintetikus festékes dobozt,
lp;^. izz vagy forr salakot/, veszélyes hulladékot /vegyszeres-'
4.)

A Megrendel

t

szár azele*"t, akkumul átort, motorolaj

o

S

anyagokat,

autÓ gumi

-hulladékot, stb-t./;

asági kozszolgált-atásba bekapcsolt tenileten a Megrendel ingatlanán a rendszeres
hulladékot
szemétszál[ds két id pontja kozott keletkez hulladéknál nagyobb mennyiségu
gyujteni, tarolni.

b) ako is
A

szolgáltatás díja
Az on1cormtnyzat rendeletében megltatározoft mindenkori legmagasabb díj a szolgáltatási szerzodés
onkormá nyzati rendelet hatálybalépésétolkezdodoen nrinden ktilon
részétképezi az en sz
szerzodésm dosítás nélkul, ha a szo\gáLtat ennél kisebb cisszegu díjat nem áIlapít meg5.)
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Tardos Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiitetének
4/2074, (Iv.l.) tinkormányzati rendelete
a ktiztisztaságr l sz l 13D0a2. 6II.31.) iinkormányzati rendelet m dosításár l
Tardos Kozség ÖnkormányzaLa Képvisel -testrilete a hulladékr l szol 2012" évi CLXXXV.
torvény 88. $ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarorság helyi
on}'ormanyzatair 1 sz 1 201L évi Cl-)coCI(. tonénY 13. $ (1) bekezdés 19. pondában
meghalár ozott feladatkÓrében eljarva a kovetke zokel rendeli el:

g (1) A ko js aságár i szol I3l2002. (XII'31.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 21. $-a a kovetkezo 21lA. $-a1 egésziil ki:

1

ingatlanhaszná\ kérheti írásban a kozszolgáItat t | a kotelezo
kozszolgáItatás szrineteltetését az Úres ingatlan esetében, ha ingatlanátol megszakítás nélkiil

,,2llA. $ (1) Az

legalább 30 napig távol van' és a távollétet megeloz en legalább 15 nappal korábban írásban a
ko zszol g áItxonak b ej el entette .

Ht. 38. s (3) bekezdésében meghaÍározoÍt adatokat akozszolgá|taÍo l.artja nyilván. A
nyilvántartás vezetésének célja a kozszo\gáItatási ter,ékenység eIlátásával kapcsolatos e
rendeletben és a Ht.-ben eloírt kotelezettségek teljesítésénekVag,V megsértéséneka
megállapítása, e\Ienorzése. A nyi1vántartásban szereplo adatokat torvényben meghatározotÍ
személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasznáI megváltozlk, a váItozást kovet napon a
Ht. 38. s (3) bekezdésben meghatározofr' adatatttorÖlni ke11.''
(2)

A

2. $ (1)trz a rendelet kihirdetését koveto napon lép hatályba.
(2) Hatályátveszti a Rendelet:

1.1.
2.5.

$-a,
$ (7) bekezdés,

3. ] - s (1)-(2) bekezdése'
4.9. s (1) bekezdés
5.9. $ (B) bekezdéS ,'P1." szor'egrésze,
6. 11. $ -a,
7. 12. s (3) bekezdés,
8. 14. s (1) bekezdés ,,stb. ,, szÖvegrésze
9.15. s (1) bekezdés ,,stb. ', SzÖt'egrésze,
10. 16. $ (2) bekezdés .,stb. ,' Szot'egrésze.
1 1. 16 s (3) bekezdéS ,,stb' ,, szovegrésze,

A rendelet kihírdetésre kerrilt: 2a14- április
Kifuggesztés napja: 2014 . március
Levétel napja: 2014. április
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