Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.)
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről

Tormásliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §ában, 39. § (5) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek az emberi
egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása érdekében a települési
szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében szervezett feladatok eredményes
végrehajtását, ellátásának és igénybevételének rendjét biztosítják.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati feladatról
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(3) A jelen rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok definiálják, ezért
ezek tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a
végrehajtását szolgáló jogszabályok alkalmazandók.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tormásliget község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást
igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is – továbbá
valamennyi a szervezet hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználóra és a közterületeket
használókra.
3. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatás folyamatos és
biztonságos ellátását az Önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés alapján a REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt
Felelősségű Társulás (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja. A Közszolgáltató a
közszolgáltatás ellátására az önkormányzat közigazgatási területén kizárólagos jogosultsággal
rendelkezik.
(2) A Közszolgáltató számára jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy
hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe.
A Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul tájékoztatást

nyújtani az önkormányzat számára az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenység
tartalmáról és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatáshoz viszonyított arányáról.

(3) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés nyilvános,
azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

II. fejezet
1.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma és ellátásának rendje

4. § (1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége kiterjed a Ht. szerinti valamennyi
feladat ellátására, kivéve az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett
hulladék elszállítását és kezelését.
2. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, illetve azok
változásáról az ingatlanhasználót írásban értesíteni vagy felhívás közzététele útján
tájékoztatni, az erre vonatkozó információkat honlapján közzétenni. A
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt – írásban is
értesíteni köteles.
3. A jelen rendeletben meghatározott kötelező közszolgáltatási feladatokat a
Közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatok ellátásával
biztosítja.

2. A vegyes hulladék gyűjtése
5. § (1) A Közszolgáltató a szállítóeszközéhez az ingatlanhasználók által rendszeresített
gyűjtőedényben, illetve a hulladékgyűjtés céljára e rendelet alapján az
ingatlanhasználók által megvásárolt zsákokban a közterületen és az ingatlanokon
összegyűjtött és kihelyezett vegyes hulladékot heti egy alkalommal szállítja el.
2. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés
napján a gyűjtőedény mellé hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezheti. E célra kizárólag a
Közszolgáltató által forgalmazott, jelzett, a Közszolgáltatótól megvásárolható
műanyag szabványzsák vehető igénybe, melynek ára a szállítás és ártalmatlanítás díját
tartalmazza.
3. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített szabvány gyűjtőedény paramétereinek megfelelő, a Közszolgáltató
szállítóeszközével üríthető edény biztosításáról. A gyűjtőedényzet szabványát a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által bérbe vett és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, pótlásáról
cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles
gondoskodni. Amennyiben az edény tulajdonosa nem a Közszolgáltató, a pótlás, a
csere, illetve a javítás költségei az ingatlanhasználót terhelik, amennyiben az nem a
Közszolgáltató hibájából vált szükségessé.
5. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény ürítése során az abban általa okozott sérülést
díjmentesen köteles megjavítani, illetve az edényt használhatatlanná válása esetén
kicserélni.
6. A hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről és
tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan
bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
2. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó
szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
3. A gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző nap 18:00 órától úgy kell kihelyezni a
közterületre, hogy az ürítés a szállítási nap 02:00 órájától elvégezhető legyen, kivéve,
ahol a tartós tárolás engedély alapján közterületen folyik.
4. A gyűjtőedényeket ürítés előtt és után fedett állapotban kell tartani.
5. Amennyiben a hulladékgyűjtő edény nem közelíthető meg, vagy állapota nem teszi
lehetővé ürítését, a Közszolgáltató köteles felhívni az ingatlanhasználó figyelmét a
javításra, illetőleg az üríthetőség biztosítására.
6. A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edényeket az elszállítás. Illetve ürítés során
fokozott gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkező szennyeződést
feltakarítani és ellenőrizni, hogy az edényzet teljesen kiürült-e.

7. § (1) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége csak alkalmilag haladja meg az
átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult az így átadott hulladék
elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről az ingatlanhasználót egyidejűleg
értesíteni köteles.

2. Az ingatlanhasználó előre várható, a szokásosnál több hulladék keletkezése esetén
kérelmezheti a Közszolgáltatónál – díjfizetés ellenében - adott időpontra vagy
időtartamra nagyobb űrtartalmú vagy több gyűjtőedény rendelkezésére bocsátását.
3. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a
Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
4. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
5. A (3)-(4) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a
közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:
a) a hulladék nem a jelen rendeletben meghatározott szabvány edényzetben vagy
zsákban került elhelyezésre,
b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el,
különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai
és veszélyes hulladékot,
c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal
együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el,
illetve nem minősül települési hulladéknak
d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt
okozhat

3. Lomtalanítás

8. § (1) A lomtalanítás lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi egy
alkalommal.
2. A lomtalanítás helyéről, idejéről, módjáról és feltételeiről, a lomhulladék körébe
tartozó hulladékok típusáról a Közszolgáltató előzetesen tájékoztatja az
Önkormányzatot. Az Önkormányzat gondoskodik az ingatlanhasználók értesítéséről.
(3) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot elszállítás
céljára kizárólag a hirdetményben megjelölt időpontban és a megjelölt helyre helyezheti ki.

4. Zöldhulladék gyűjtés és komposztálás

9. § Ha az ingatlanhasználó a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot
nem komposztálja, akkor 500 liter/háztartás mennyiségben beszállíthatja azt a
fertőszentmiklósi vagy a csepregi regionális hulladékkezelőbe.

III. fejezet
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szabályai

10. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és
kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére kiterjedő közüzemi
szerződést köt.
(2) A közüzemi szerződés tartalmi elemei
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

a felek megnevezése,
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
a teljesítés helye,
a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott
gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,
az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
az irányadó jogszabályok meghatározása,
egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

3. A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára
és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első
napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet
megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.

2. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

11. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot
törvényben, kormányrendeletben valamint az e rendeletben meghatározott módon és
helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
Köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény
- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja és az
ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.
12. Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a
rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el. Tilos háztartási hulladékot elhelyezni
közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.
13. Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté válik. Meg kell jelölnie az ingatlanban lakó személyek számát, az egyéb
szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét,
tömegét.
4. Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő
mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó
személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék
mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a
Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – az edényt jogosult
a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni.
5. Az ingatlanhasználót nem terheli hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és
hulladék sem keletkezik.
6. Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe
venni.

12. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az
ingatlanokon, amelyeken legalább 60 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon
hulladék nem keletkezik.
2. A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az
ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal
megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak
3. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a
Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

4. Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása
mellett.
5. A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket,
amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. A jelen pontban foglaltak szerinti
hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés
útján is gondoskodhat. Amennyiben egyéb szilárd hulladék- árusító, szolgáltató vagy
egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység
végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles
a jelen pontban foglaltak szerint eljárni.

3. A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai

13. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított
közszolgáltatási díjat utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy
(díjbeszedő) által megküldött számla, vagy csekk alapján, a számla kézhezvételétől
számított 15 napon belül kiegyenlíti.
2. A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és
egyidejűleg honlapján tájékoztatja.
3. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A
kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát
megküldi.
4. Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő,
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
5. Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet
biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.

4. Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

14. § (1) Az ingatlanhasználó időlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben a 12. § (1)
bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy az ingatlanhasználó által
megjelölt időszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.
(2) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás
következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónál bejelenteni.
(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a
szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj
felszámítása mellett.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezések
15. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles
zártan kezelni, azokat a jogszabályok rendelkezései szerint, és kizárólag közszolgáltatói
tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.
(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései
által meghatározott keretek között, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a
közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében
lévő adatokat és információkat. A Közszolgáltató az adatokat más célra nem használhatja fel a
megjelölt célon túl, nem adhatja tovább harmadik személy részére, és köteles gondoskodni
arról, hogy az adatokhoz semmilyen módon illetéktelen ne férjen hozzá.
(3) Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználók hulladékról szóló törvényben
meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató
jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében
adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e
bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása
céljából harmadik személynek átadni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Tormásliget Község
Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2003. (VI. 24.) rendelete (a továbbiakban:
Ör.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján a REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító
Korlátolt Felelősségű Társulás biztosítja. A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására az
önkormányzat közigazgatási területén kizárólagos jogosultsággal rendelkezik. „
2. Hatályát veszti az Ör.
a. 15. §-a,
b. 16. §-a,
c. 17. §-a, valamint
d. 18. §-a.

Tormásliget, 2014. január 20.

Mester Árpád
Rita
polgármester

Módosné dr. Farkas
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: Tormásliget, 2014. január 22-én.

Módosné dr. Farkas
Rita
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

A településen végzett szolgáltatás pontos műszaki tartalma

1. A keletkező lakossági és közintézményi vegyes kommunális hulladék gyűjtése és
elszállítása heti egy alkalommal a jelenleg rendszeresített edényzettel

2. Lomtalanítás évente egy alkalommal előre meghirdetett napokon az önkormányzat
által kijelölt területen.

3. Közterületi szelektív hulladékgyűjtés kihelyezett hulladékgyűjtő szigetekről új modern
nagy térfogatú edényekből igény szerint, de legalább havonta egyszer. Az
elhelyezhető hulladékok fajtája: papír, tiszta műanyag palack (PET),
fémdoboz (alumínium) doboz, tiszta vegyes üveg

4. A szelektíven gyűjtött hulladékok bálázása, feldolgozása a fertőszentmiklósi
Regionális Hulladékkezelőben

5. A vegyesen gyűjtött hulladék ártalmatlanítása csepregi, és vagy a
fertőszentmiklósi Regionális Hulladékkezelőben

2. melléklet az 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a vegyesen gyűjtött hulladék
elhelyezésére kötelezően alkalmazandó szabvány edényzet adatai:

Az edénynek meg kell felelni az MSZ-EN 840 – 1 szabványnak
60 liter űrtartalmú edény - maximálisan elhelyezhető 30 kg
80 liter űrtartalmú edény - maximálisan elhelyezhető 40 kg
110 liter űrtartalmú edény - maximálisan elhelyezhető 55 kg
120 liter űrtartalmú edény - maximálisan elhelyezhető 60. kg
1100 liter űrtartalmú edény - maximálisan elhelyezhető 550 kg

Az ingatlan lakosainak számától függően igénybe vehető legkisebb edényméret:




egy és két lakos 60 liter űrtartalmú edény
három lakosra 80 liter űrtartalmú edény
négy vagy több lakosra 120 liter űrtartalmú edény

