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B ab6csa K0zs6g Onko rmi ny zat K6pvisel6-testiilet6nek 5/2004. (IV.30.)
tinko rm6 ny zati rendelete

a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hutlad6kkezel6sr6l, a helyi kiizszolgdltatfs
kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

(egys6ges szerkezet)

Ml Bab6csa Kdzsdg Onkorm6nyzatfunak K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l
sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds
alapjhn, a Magyarorszhg helyi onkorm6nyz'atairSl sz6l6 2011. 6vi CLXXXX.
torvdny 13. $ (l) bekezdds 19. pond6ban meghat6rozott feladatkdr6ben eljirva a
kcivetkezSket rendeli el:

I. FEJEZET

Az |nkormdnyzati rendeleti szabdlyoztis cilja

1.$.

A rendelet c6lja a telepiildsi hullad6kkal 6sszefligg6 - kcizszolg6ltat6s rid6n
megval6sul6 - ktitelezci helyi kozszolgdltat6s szab6lyoz6sa, akoztisztasig, u
telepiil6stisztas6g, a_ k<izegdszsdgiigyi rendelkez6sek betart6s6nak biztosftisa,
valamint az epitett 6s a term6szeti drtdkek v6delme. A kcitelez6
klzszolgdltat6sra vonatkoz6 rendelkezdsek c6lja a tevdkenys6g kisz6mithat6,
biztons6gos ell6t6sa, a kcitelezetts6gek ellen6rilhet6s6ge.
A k6pvisel6-testi.ilet annak drdek6ben, hogy az egy ebjogszab6lyokban
me ghatdrozott hu I la dekgazdillko d6s i fe ladatait u k,i-yrrewddeimi
kdvetelm6nyek szerint teljesitse, a helyi kozszolgilltat6s k6telez6
igdnybevdteldnek meghat6ro z6s6v al szew ezetttrunaaemezeldsi
klzszolg|ltatSst tart fenn.
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A rendelet hatdlya



2,5.

l. A hullad6kkezeldsi kozszolgiltat6s Bab6csa kozsdg kozigazgat6si tertiletdre
terjed ki.

2. A hullad6kkezeldsi kozszolgilltat6s kiterjed akozigazgat6si teriileten 16v<i

v alamennyi in g atlan tulaj don o s 6n61, b irtoko s 6n 51, v agy haszn6l6j 6ndI
(tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos) keletkez6 telepiildsi hullad6kra.
Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi hulladdk gytijt6sdr6l
6s annak begyiijt6sdre feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo
hulladdkkezel6nek tdrtdn6 6tad6s6r6l az e rendeletben meghat6rozott m6don
kdteles gondoskodni.

3. Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult
6s koteles igdnybe venni a hullad6kkezel6si kozszolgSltat6st.

4. I4lA kozszolg6ltat6 vegzi Bab6csa kozsdg kozigazgat6si tertiletdn a

telepiil6si hullad6k begnijtds6t, 6s elhelyez6s c6lj6b6l tcirtdn6 rendszeres
e I s z6ll f t6s 6t, v alamint furtatmatl anit6 s 6t a S z i g etv aron I 6v6
hulladdklerak6ban.

5. Az egyiittmtikdd6s tartalm6t 6s feltdteleit kiikin szerzld{s rdgziti.

II. FEJEZET

Ertelmezd rendelkezis ek

3.$.trfl

A rendelet 6rtelmez6se sor6n a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a

tov6bb iakban : Htv. ) fo galom-m eghatfur oz6s ait kell alkalmazni.

il. F'EJEZET

A kdzszolgtiltatds elldttisu

4.S.



t. J6.]B ab6 c sa kcizs 69 kozigazgat6s i teriil etdn a hullad6kkeze I 6 s i
kdzszo 1g61tat6s telj e sit6sd r e ktz6r olago s an j ogo sult hullad6kk ezelb
a |IIBIOKOM P6csi Kii rnyezetgazdf lko d 6si Ko rl 6tolt Felel6 s s6gii
Tfrsasrlg (7632. P6cs, Sikl6si u. 52.) - a tov6bbiakban: Kcizszolgdltat6 -,
amely a kotelezo kozszolgdltat6nak min6siil. A Kcizszolgilltat6 a vele k6t6tt
kiildn szerz6ddsben foglaltak alapj6n Bab6csa kdzs6g kdzigazgat6si teriilet6n
a teleptild s i hullad6kkal kap c s o lato s kdtelezl helyi klzszolgdltat6s
telj esit6s6re j ogosult, illetve kcitelezett.
Az rngatlantulajdonos koteles a Kcizszol g6\tat6 6ltal nffitott kozszolg6ltat6st
igdnybe venni, az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6kot a kiilcin
jogszab6lyban el6irtak szerint gyrijteni, 6s a Kozszolgilltatonak 6tadni. Az
in g atlantul aj dono s kcitele s a kozszolg 6htat6s v6grehaj t6s 6ban j e len
rendeletben me ghat6r ozott m6 don 6s m6rt6kben kdzremtikddni.
Az ingatlantulaj dono s e rendeletb en me ghat6rozott hul lad6kkal kapc s o lato s
k6 zszorgirltat6 s e s e t6b en kizhr olag a K6 z s zo I gilltatot v eh eti i g 6nyb e .

t&l A gazd6lkod6 szewezet a Htv.31. $ (1) bekezddsdben foglaltak szerint
gondoskodik a h|ztartilslhoz hasonl6 hullad6krlszetkdpezl elkiilcinitetten
gffi tott hulladdk kezel6s6rol.

I91
Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiil6si hullad6k keletkezik,
de az in g atl an a e gy i dej ril e g gazdillko d6 s z erv ezet c 6 gnyi lv 6ntart6 sb an
bejegyzett szdkhelydi.il, telephelydiil, vagy fi6ktelep6til is szolg6l, koteles a
teleptil6si hullad6k6t a gazd6lkod6 szervezetnek az tngatlanon folytatott
gazdasilgi tev6kenysdge sor6n ke letkezett telepiil6 s i hu11ad6kt61
elkiilcinitetten gytijteni, 6s an:a akdzszolgilltat6st igdnybe venni, felt6ve,
ho gy a gazdasitg i tevdkenys6 g6vel o s szefiiggd sben keletkezett telepiildsi
hullad6k6nak kezelds6r6l nem a kdzszolghltat6s keretdben gondoskodik, a
vonatkoz6 j ogszab6lyokban foglaltaknak megfeleloen.
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3.

4.
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6.

A h ullad6kkezel6si kiizszol g6iltaths tart alm a

5.$.

A hullad6kkezel6si kozszolgSltat6s -a tev6kenysdg tartalmilban - az al6bbiakra
terjed ki:

a. az ingatlantulaj dono s 5ltal a Krizszo I g|ltato szdllit6 eszko zeihez
rendszeresitett 6s szabv6nyos gytijt6eddnyben , vagy a rendeletben megjelcilt
egy6b m6don a kcizteriileten, vagy az ingatlanon dsszegffitou 6s a



Kozszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si hulladdk begffitdsdre 6s

elhelyez6s c6lj 6b6l tort6n6 rendszere s, illetve alkalmi elszilllitilsr a;

b. f 10l azingatlanon cisszegyrijtritt lomtalanit6s kdr6be vont lombhullad6k
dvente egyszeri - aKozszolg5ltat6 6ltal meghatdrozott id6pontban 6s helyen,
erre a c6lra biztositott szilllit6eszkozen- tortdn6 begyrijtds6re 6s a

Krizszo I g 6ltat6 ilItali elszilllitdsir a;

c. a teleptil6si hullad6k 6rtalmatlanit6s6t, lerak6s6t szolg6l6 l6tesitm6ny
l6tesit6sdre 6s mrikddtet6s6re.

ry. FEJEZET

A k 6 zs zo lg ri lt otds e ll dt d s dn u k i s ig i ny b ev i te I i n e k fd s zab dly ai

6.S.

1. A teleptildsi szil6rd hulladdk gytijt6se 6s t6rol6sa csak z6rtan, szabv6nyos
gytijt6eddnyben, vagy a Krizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett m6s
ed6nyzetben, vagy ideiglenes t6rol6sra szolgdl6 berendezdsben
(tov6bbiakban: gffi t6ed6ny) tcirt6nhet.

2. A telepiil6si szil6rd hulladdkgyfijtdsi, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell
elj6rni, hogy a hullad6k sem az ingatlanon, sem a kcizteriileten, sem a sz6llit6
j6rmtibe val6 tirit6skor ne sz6r6djon szdt, 6s egy6b m6don
krirnyezetszennyezlstne iddzzen e16. A telepiil6si hullad6k sz6llit6sdtzhrt
kontdnerben, vagy a kiporz6st ds a kisz6r6d6st megakadilyoz6 ideiglenes
takar6sfi kont6nerben, vagy e felt6teleket biztosft6 c61g6ppe1,

sz6llit6j furmtive l, krirnye zet szenrry ez6s t kiz 616 m6 don ke I I e lv 6 g ezni.
3. Az iirit6sb6l, vagy sz611it6sb61 ered6 szennyez6dds eset6n a sz6llit6 a

hullad6k eltakarit6sdr6l, a tertiletszenrryezldes mentesit6s6r6l, valamint az

eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l koteles gondoskodni.

7.5.
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8.$.
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2.
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A Ktizszolg6ltat6 a kcizszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor
a vonatkozo jogszabillyi ellirhsokban foglalt mriszaki, krizegdszsdgiigyi 6s
egydb feltdteleknek megfelel6en - az cinkormdnyzattal6s az
ingatlantulajdonossal, gazddlkod6 szewezettel kcltofi szerzodflsben, valamint
a Hgt-ben 6s e rendeletben foglaltak szerint - kciteles ell6tni.
A Kozszolg6ltat6 a rendelet hatillya al6tartoz6 telepiildsi hullad6kot a
me gfelel6 hat6 s6gi engeddlyekkel rende lkez6 hullad6klerak6 telepre
szilllitani 6 s 6rtal o mmente s e th e lyez 6 s dr6 I gondo sko dn i.
A hulladdkot a Kozszolg6ltat6nak az ilItalamegjelolt napokon, de legal6bb
hetenk6nt egyszer kell elsz6llftania. Amennyiben a beiitemezett jilratterv
szerinti szillitilsi napon valamilyen okn6l fogva a szilllitds kimarad, lugy azt a
16 kcivetkez6 munkanapon a Kdzszol gilltato p6tolni kciteles.

Az ingatlantulajdonos alapveto koteless6ge, hogy a hullad6k keletkezdsdt a
lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa.
Az ingatlantulajdonos M ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba kertilt
telepiil6si hullad6kot az elszilIlit6sra val6 6tv6telig a kcirnyezet szennyez6st
megel6z6, k6rosit6s 6t kizar6 m6don kciteles gyfijteni, illefve tdrolni.
Az ingatlantulajdonos kciteles a hullad6kot rigy kezelni, hogy az m5sok
6let6t, testi 6psdg6t, eg6szsdgdt 6s j6kdzerzetdt ne veszelyiztesse, a krizs6g
term6szetes 6s 6pftett kcirnyezetet az elkerilhetetlen m6rtdken feliil ne
szennyezze, a nrivdny-6s 6llatvil6got ne k6rosftsa, a kcizrendet 6s a
kdzbiztons 6got ne zav ar j a.
A gyrijt6eddny tisztdn tart6sdnak 6s fert6tlenit6s6nek erv6gz6se az
ingatlantulajdonos koteless6ge, mellmek gyakoris6ga m6jus 1-i 6s
szeptember 30-i id6tartam kcizdtt havonta legaldbb .gy ulkulo-.

2.

3.

4.

1.

2.

A kote 1 e z 6 s z emdts zilllithsb a b ekap c s o I t tertil eten az in gatlantu I aj dono s a
hullad6kot - a (2) bekezd6sb en szabhlyozottakkivdteldvel - csak egys6ges
6s jelenleg is forgalomban ldv6, zfirhato tet6vel ell6tott, aszillrito
g 6pj 6rmrihoz tarto 26, szabv hnyo s gyrij t6 e d6nyb en t6ro lhatj a.
A lakoss6g - ha a gyrijt6ed6nyben nem tudja elhelyezni - a keletkezett
hulladdkot a gygtoed6ny melld, a gyrijtdst v6gzo geplarmtivet
megkdzelithetci 6s az iiritdsre alkalmas helyen, matric6val ell6tou mrianyag
zs6kban a szdllithsi napon elhelyezheti. A Krizszolg 6ltat6 tdrftds ellen6ben
matric6val ell6tott zs6kok megv6s6rl6si lehet6sdg6t biztosftja. A matric6s
z s Skokat me gv6s 6ro lni a Kri z szo I g 6ltat6 sz6llit6 j hrmriv 6n ek v ezet1j et6l
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lehet. Az ingatlantulajdonosnak a zs6kot az tngatlanon beltil, vddett helyen
kell t6rolnia.
A kihelyezett gyijt6ed6ny, illetve zs6k nem akaddlyozhatja a j6rmri-6s
gyalogosforgalmat, elhelyez6se egy6bk6nt sem j 6rhat baleset, v agy
k6rokoz6s vesz6lydnek e16iddz6s6ve1, vagy m6sokj6 kozerzetenek, illetve a

telepiildsk6pnek indokolatlan megzav ardsdv al.
A gnijt6eddnybe nem rakhat6 egy6b olyan anyag (forr6 hamu, mar6 anyag,
gyuldkony anyag, nagyobb terjedelmti tdrgy, veszdlyes hulladdk, stb.), amely
v eszdly ezteti a szemdtszhllit6s s al fo glalkoz6 do lgoz6k e 96 szs6g6t, testi
6p s6gdt, vagy megrong6lhatj a a sz6llit6 j 6rmri mriszaki berendez6s6t.
Ha a Kcizszolgilltat6 meg6llapitja, hogy a gyrijt6eddnyben a (4) bekezddsben
megjelolt anyag talSlhat6, a kiiiritdst jogosult megtagadni. Az
ingatlantulajdonost ennek t6ny6r61 ir6sban 6rtesiteni kell az ok
felttintet6sdvel. Az ingatlantulajdonos hib6j6b6l keletkez6, egy6rtelmiien
bizonyithat6 baleset, mriszaki meghib6sod6s j ogkcivetkezm6nyeit a vdtkes
ingatlantulaj donos viseli.
A hullad6k elsz6llit6sa c61j 6b61 kihelye zett gyijt6ed6ny fedeldnek a
kozteriilet szerryezds6nek elkeriil6se 6rdek6ben lecsukott 6llapotban kell
lennie. A hullad6kot a gffit6eddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az az eddny

mozgatdsakor 6s iiritdsekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi i.iritdst ne

akaddlvozza.

A telepiil6si szil6rd hulladdk gyfijt6s6re szolg6l6 gytijt6eddnyt a
szolgdltat6ssal drintett ingatlanon beltil kell t6rolni rigy, hogy ahhoz

illet6ktelen szem6lyek 6s 611atok ne fdrjenekhozzil. Gytijt6eddnyt
kozteriileten tart6 s an c s ak a ko zteriilet hasznillathra v on atko z6 hato s 6gi
engeddly alapjdn, a korjegyzl illtalkijelcilt 6s engedd|yezetthelyen szabad

elhelyezni.
Az tngatlantulajdonos a gffit6eddnyeket koteles a sz6llit6si napon a

Kri z s zo 1 g 6ltat6 6ltal me gj e I 6 lt i d6p ontb an az tngatlan e I 6 tti itszakasz
melletti kozteri.iletre, a begyiijtestvegzoj6rmrivel megkcizelithet6 6s tiritdsre

alkalmas helyezkihelyezni rigy, hogy az akozleked6st ne akad6lyozza a

biztons6got ne veszdlyeztesse, a koztertiletet ne szemryezze 6s abban k6rt ne

tegyen. A gytijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos kciteles az iirit6st kovetoen

mdg aznap az eredetihely6re visszahelyezni.
A Krizszolg6ltat6 a gyrijt6ed6nyek iirit6s6t a szilllithsi napokon reggel 6 6s

este 20 6ra kcizdtt vegzi. Az ilritds, asz6llit6s 6s a gytijt6s napj6t a

Koz szo 1 g 6\tat6 6llap itj a me g.

A kihelyizett gyijt6ed6nyekb6l hullad6kot kiszedni, kozteriiletre kisz6rni,

v6logafiri (guber6lni), valamint m6snak a gffit6ed6ny6be - annak engeddlye

n6lktil - hulladdkot elhelyezni tilos.

3.

4.



A kiizszolgdltatds igdnybeviteldnek mddja is feltdtelei

11.$.

l. 111l 1121113.1 Ual Az ingatlantulajdonos 6s a kdzszolg6ltat6 kcizotti
jogviszonyt vagy a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6teldnek t6nye hozzal6tre, vagy
az a tdny , hogy a ktizszolg 6ltat6 a krizszolg 6ltat6st az ingatlantulajdonos
rdszdre felaj6nlja, illetve a kcizszolgdltatils teljesit6sdre rendelkez6sre dll. Az
ingatlantulajdonos 6s a kcizszolg6ltat6 akdzszolgilltaths teljesitds6re ir6sbeli
szerz6ddst kot.

2. A jogviszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen a Kcizszol gilltato a
kozszolgilltat6s telj e s it6 s 6nek me gkezd6s 6161 6s ldnyeges feltdtele ir 6I az
ingatlantulajdonost ir6sban 6rtesitette, illetve felhiv6s klzzetetele ritjdn
tijekoztatta.

3. Az ingatlan tulajdonosa kciteles a Kcizszolg6ltat6nak bejelenteni, ha
ingatlantulajdonos - vdltozds, vagy.egy6b ok miatt - akozszolg6ltat6s
igdnybevdtel6re kotelezett6 v61ik. Ev kozben az ingatlantulajdonos szem6lyi
v6ttoz6sit a KozszolgSltat6n6l av6Itoz6st kcivet6 15 napon beliil koteles
bejelenteni.

(4)l-151 A kcizszolg6ltat6 a kozszolgdltat6s ig6nybev6tele 6s a
kozszolgilltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben jogosult kezelni az
ingatlantulajdonos nev6t, lakcim6t, sziiletdsi hely6t 6s idej6t, anyjanevdt.

(5)tl6l Sziineteltethet6 a kozszolgdltat6s igdnybev6tele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem
tartozkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik. A sziinetelteiei.e vonatkoz6
ig6nyt az ingatlantulajdonos ir6sban kciteles bejelenteni akozszolg6ltat6nak,
a sztinetel6s kfvdnt kezd6 id6pontja elcitt, legal6bb 30 nappal -.g.l,ir6en 6sa kitnizemi sz6ml6kkal ut6lag igazolni a sziineteltetds t6ny6t. Ha a
sziinetelds felt6teleiben v6ltoz6s k<ivetkezik be, az ingatlanmlajdonos ezt
ir6sban, haladdktalanul kciteles a kozszolg illtatonakbejeGnteni. A sztinetel6s
idej6re mhr kiszSmlilzott tirftdsi dijat akozszolgSltat6 ikiinizemisz6ml6kkal
valo igazol6s benyfjt6s6t kcivet6en, ut6lag irja j6vd.

12.5.t17t
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1. A krizszolg6ltat6si szerz6d6s r6szletes feltdteleit 6s tartami kovetelm6nyeit a

magasabb szinhi jogszab6lyokkal osszhangban jelen rendelet illlapitja meg.

A kriz szo I gilltatSsi s zerz 6 dd sb en r o gziteni ke I 1 a hul I ad6kkezel6 s i
kcizszolg6ltat6s kor6ben :

a. a ko zs zo I g illtatds me gnev ez 6 s 6t, tarta Imd| a kozszolgilltaths
telj esit6 sdnek tertile ti hat6r 6t,

b. annak a t6nynek a rdgzit6s6t, hogy a Kcizszolg6ltat6 villlalta a

me$ eldlt kdzszolgilltatds telj esitds6t,
c. a kozszolg6ltat6si szerz6d6s id6tartam6t,
d. a teleptl6si hulladdkok gytijt6s6nek m6dj6t,
e. a kozszolgilltatils igazolilsi 6 s ellen6rzdsi k<itel ezettsl gdt, annak

m6dj5t,
f. a kozszolg6ltat6s finanszfrozisfunak elveit 6s m6dszereit, az

6nkorm6ny zat ez ir6nyu kotelezetts 6ge telj e sit6s 6nek felt6teleit 6s

biztosit6kait,
g. a Kozszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s az ingatlantulajdonosok ir6ny6ban

fenn6116 thj ekoztat6si kcitelezetts6g6t, 6 s telj es it6 sdnek m6 dj 6t,

h. azokat a felt6teleket, amelyek mellett a Kozszolgilltat6 a

kozszolgilltat6s telj e sit6 s6re krizremrikcid6t vagy telj es it6s i se g6det

vehet ig6nybe, s ez ut6bbiak6rt tort6n6 felel6ss6gv6llal6st
i. a szerz6dds m6dosit6s6nak lehetsdges okait 6s elj6r6si rendj6t.

A lim-lom ukcihra is a kardcsonyfa begiijtdsdre vonatkozd rendelkezisek

14.5.

1. A nagy darabos hullad6k (|om) gyrijt6s6r6l, elsz61lit6s6r616s

6rtalmatlanit6s6r6l a Kozszol ghltat6 dvente egy alkalommal, a

hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s keretdben gondoskodik.

A Koz szo lg6ltat6 kiz6r 6lag a lako s s 69 n6l, a hdztartilsokban k6pz6dcitt, de a

rendszeres hullad6k szilllithsr a haszn6lato s gytij t6 ed6nyekb en el nem

helyezhetfi nagy darabos hullad6k elsz6llit6s6ra koteles. A KozszolgLltato

hltil a kcizszoft61tat6s keret6b en lomtalanit6s i szo 1g61tat6s s emmilyen m6s

hullad6kra (igy pl. 6pit6si tormel6kre, j6rmrironcsra, trhgybra,ilIlati tetemre,

vesz6lyes hullad6kra) nem terjed ki.
A nunaAet ot az ingatlantulaj dono s legfelj ebb a szilllithst megeloz6 nap 1 8

6rdjaut6n helye zhetiki az ingatlana el6tti koztertiletre rigy, hogy az a jhrmi

6s a gyalogos forgalmat ne akadillyozza, a zoldteriileteket 6s a nov6nyzetet

ne k6iositL, r. j6rjon baleset, vagy k6rokoz6s veszdly6nek el6id6zds6vel,

v alamint a b e gytij t6 sz6llit6 eszkd z illtalj 6 I me gko zelitheto I e gyen.

A KozszoEalfa:rc a kar6csonyi iinnepeket kovet6en febru6r 1-ig - az illtala

el6zetesen meghirdetett napokon - a lakoss6gi g)'tijt6ed6nyek mell6

2.

3.

4.



kihelyezett kar6csonyffit ktilcin dij felsz6mol6sa n6lktil elszilIlitja.Ettol az
idopontt6 I elt6r6 id6 szakb an kar6c sony fdt kozteruletre kihel y ezni tilo s !

Epftisi tii rm eldk elhelyezis dre vo natkozd eld{rds ok

1s.s.t22t

Az lpitdsi tcirmeldk elsz6llitdsdra az ingatlan tulajdonosa, illetve az kciteles,
akinek a tev6kenys6ge sor6n a hulladdk keletkezett.

A kdzszolgdltatds d{ja

16.5.t231

(l) A kozszolgilltat6si dijataz ingatlantulajdonos fizeti.

(2) A kdzszolgdltat6si dijat az ingatlantulajdonos a ki)zszolgdltat6 d\tal
megkiildci tt szdmra alapjdn, negyeddvente koteles megfi zetni.

(3) K6sedelmes dijfizet6s eset6ben a kozszolg6ltato a k6sedelmi kamat
felszdmitils 6ra j o g o su lt.

t24t16/A.5.125l

126t 16/8.S.t2T

Adats zolgitltatf si 6s nyilvintartf si
ktitelezettsfig

17.5.t28t

18.S.t2et



V. FEJEZET

Vegyes is hatdlyba liptetf rendelkezisek

1e.s.

1. E rendelet2004. m6jus 1-j6n l6p hat6lyba.

2. A rendelet kihirdet6sdrol azSZMSZ. el6ir6sai szerint a helyben szok6sos

m6don a korjegyz6 gondoskodik.

3. E rendelethatillyba 16p6s6vel egyidejrileghatillyhtveszti Bab6csa Kcizs6g

0nkorm6ny zathnak a telepiild s i szilSrd hullad6k el sz6llit6s6rol 6s

kezel6 s6r61, a helyi kozszolgilltat6s kcitelez6 ig6nybev6tel6r6l s2616

3/ 1 99 8. (VI.z.), 6s a m6dosit6s6r6l s2616 | 4 I 2003 .(X1I.22.) sz. rendelet.

(4)t301 ^E rendelet a bels6 piaci szolgdltatdsokrdl sz6l6, az Eurdpai

Parlament is a Tsntics 2006/lXnK irdnyelvnek val6 megfeleldst

szolgrilja.

Babdcsa, 2004. dprilis 28.

Pdter Istvdn s,k.

polgdrmester

Tulok Mdnika s.k.

kdrjegyzf

Zhrad|kz A rendelet hirdet6 tiblira kifiiggeszt6s6nek id6pontja: 2004.

dprilis 30.



Tulok M6nika s.k.
Kiirjegyz6

Az egys6ges szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Bab6csa. 2014. februfir 24.

Tulok M6nika
jegyz6



r. mell6klet I3.U trzl I33l I34l [!51 [!61 l3lfaz s/2004.(Iv.30.)
iinko rminvzati rendelethez

[![M6dositja:2112009.(XII.28.) onkormfunyzati rendelet 1.$-a. Hat6lyos: 2010.

janu5r 1-t61.

[2]M6dositotta: ll20I4.(I.17.) onkormfunyzati rendelet 1. $-a. Hat6lyos: 2014.

janu6r 18-t61.

f3.]Hat6lyon kiviil helyezte: ll20l4.(I.17.) onkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)

bekezd6se . Hatillytalan: 20 I 4 . janufur I 8 -t61.

[a]M6dositja: 2I12009.(XII.28.) dnkormfunyzatr rendelet 2.$-a. Hat6lyos: 2010.

janu6r 1-t61.

El M6dositotta: ll20I4.(I.17.) onkormhnyzati rendelet 2. $-a. Hatdlyos: 2014.

janu6r 18-t61.



f M6dositofa:1412009.(IX.15.) rendelet 6.9-6nak (1) bekezd6se. Hatdlyos:
2009. szeptember I 5-t61.

fllM6dositla: 2112009.(XII.28.) onkormdnyzati rendelet 3.$-a. Hat6lyos: 2010.
janu6r 1-t61.

[8] M6dositotta: ll20l4.(I.17.) cinkonndnyzati rendelet 3. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-t61.

l!]Hat6lyon kiviil helyezte: ll20l4.(1.17.) dnkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezddse . Hat|lytalan: 2014.janu6r 18-t61.

0J M6dositotta: 112014.(I.17.) cinkormhnyzati rendelet 4. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-t61.

I I 1 I M6dosida a 612005.(VII. 1 .) rendelet 2. $-a. Hat6lyos: 2005. VII. 1 -t61.

ll2l A m6dositdst hat6lyon kiviil helyezi: 212009.(II.l3.) rendelet 1.$-a.
Hat6lytalan : 2009. febru6r 1 3-161.

[13] M6dositja: 1112013.(XI.22.) tinkorm6nyzatirendelet l. g-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 1-tdl.

[14l M6dositotta: ll20l4.(I.17.) 6nkormfunyzati rendelet 5. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r l8-t61.

f 15l Kiegesziti: 1112013.(XI.22.) onkorm6nyzati rendelet 2. $-a. HatSlyos: 2014.
janu6r 1-t61.

6l Kieglsziti: lll20l3.(XI.22.) cinkorm6nyzati rendelet 3. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 1-t61.

LlTlHatillyon kiviil helyezte: Il20l4.(I.17.) cinkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezd6se. Hat6lytalan: 2014.janu6r I 8-t61.

Ll 8l M6dositja a 612005 .(VII. I .) rendelet 3. $ -a. Hat6lyos: 2005 . VII. 1 -t61.

Ll9l A m6dosit6st hat6lyon kiviil helyezi: 212009.(II.l3.) rendelet 1.$-a.
Hatllytalan: 2009. febru6r 1 3 -t61.

[20] M6dositotta: 112014.(L17.) onkormfunyzati rendelet 6. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r l8-t61.

[2U M6dositotta: Il20l4.(I.17.) onkormhnyzati rendelet 7. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-t61.

[22]M6dositotta: ll20l4.(I.17.) tinkormfunyzati rendelet 8. $-a.Hat6lyos: 2014.
januSr l8-t61.

f23l M6dositja: lI/2013.(XL22.) onkorm6nyzati rendelet 4. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r l-t61.

I2l|Ujabb szakasszal 6s alcimmel eg6sziti ki a 612005.(VII.1.) rendelet 6.g-a.
Hat6lyos: 2005. VII. 1 -t61.

[25] A m6dosit6st hat6lyon kivtil helyezi: 212009.(II.L3.) rendelet 1.$-a.
Hat6lytalan : 2009 . febru6r I 3-t61.



IZSJUjabb szakasszal 6s alcimmel egesziti ki a 612005.(V[.1.) rendelet 7.$-a.

Hat6lyos: 2005. VII. 1-161.

[271 A m6dosit6st hat6lyon kiviil helyezi: 212009.(II.I3.) rendelet 1.$-a.

Hatillytalan: 2009 . febru6r 1 3 -t61.

l28lHat6lyon kivtil helyezte: ll20I4.(I.17.) onkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezddse . Hatilytalan: 20l4.janu6r l8-161.

L29lHat61yon kiviil helyezi: 1212012.(V.25.) dnkormhnyzati rendelet 16. $ (2)
bekezd6se . Hatillytalan: 2012. m6jus 26 -t61.

l30l M6dositotta: 1412009.(IX.15.) rendelet 6.$-6nak (2) bekezd6se. Hat6lyos:
2009. szeptember 1 5-161.

[31] M6dositja a 1912007.(X[.18.) rendelet 1.$-a. Hat6lyos: 2008. I.1-t61.

l32l M6dositja: 2112009.(XII.28.) onkorm6nyzati rendelet 5.$-a. Hat6lyos: 2010.
janu6r l-t61.

l33lM6dositotta: 15/2010.(XII.10.) cinkorm6nyzati rendelet 1.$-a. Hat6lyos:
2011.janu6r 1-161.

f34l M6dositja: 1512011.(XII:9.) rinkorm6nyzati rendelet 1.$-a. Hat6lyos: 2012.
janu6r 1-161.

[35] M6dositja: 612012.(III.12.) cinkormanyzati rendelet 1. $-a. Hat6lyos: 2012.
januar 1-t61.

[36] M6dosida: lIl2}Iz.(IV.27.) onkorm6nyzati rendelet 1. $-a. Hat6lyos: 2012.
m6jus 1-t61.

l3TlHatillyon kiviil helyezi: 23120I2.(XII.11.) dnkormdnyzati rendelet 1. $ (2)
bekezddse .Hatdlytalan: 2013 janu6r 1-161.


