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Bogiidmindszent Kdzs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testtilet6nek 5/2015(IV.24.) rendelete
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Bogiidmindszent Kdzsig Onkorm6nyzata K6pvisel6-testi.ilet6nek 5/2015(IV.24.) rendelete
Az ingatlan tulajdonosoknel keletkez6 telepiil6si sziLird hullad6k kezel6sdvel kapcsolatos
hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6sr6l sz6l6 2 12003.(1I.20.) dnkormrinyzati rendelet
m6dositris6r6l

Bogiidmindszent Kiizsig dnkormdnyzat K6pvisel6-testtilete az Alaptdrv€ny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontja 6s (2) bekezd6se, valamint Magyarorszrig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny l3.g (l) bekezd6s 19. pontjriban biztositott feladatktir6ben
efjrirva, a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 35. g-ban 6s a 88. g (4)
bekezd6s6ben biztositott felhatalmaz6s alapjrin az ingatlan tulajdonosokniil keletkez6
telepiil6si szikird hullad6k kezel6sivel kapcsolatos hulladdkkezeldsi ktizszolg6ltat6sr6l sz6l6

2 /2003.(11.20.) Onkorm;inyzati rendelet6t az al6bbiak szerint m6dositja.

r.s

Az ingatlan tulajdonosokniil keletkezrl telepiildsi sziliird hullad6k kezelds6vel kapcsolatos
hullad6kkezel6si kdzszolgriltatrisr6l sz6l6 2 /2003.(11.20.) dnkormrinyzati rendelet ( a
tovtibbiakban : R.) felhatalmaz6 rendelkezdse helydbe az alibbi sz6vegez6s l6p:

,,Bog6dmindszent Kiizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete az Alapt6rvdny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontja 6s (2) bekezd6se, valamint Magyarorszrig helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6
2011. dvi CLXXXX. tiirv6ny l3.g (l) bekezd6s 19. pontjriban biztositott feladatkdrdben
elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irvdny 35. g-ban 6s a 88. g (4)
bekezd6s6ben biztositott felhatalm azis alapjin az ingatlan tulajdonosokniil
(haszn6l6knril) keletkez6 teleptildsi szil6rd hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos hullad6kkezetdsi
k6zszolg6lta&isr6l az al6bbi rendeletet alkotja."

2.$

(l) Az R l. $ (6) bekezddse hely6be az aLibbi rendelkez6s l6p:

,,(6) A gazd:ilkod6 szervezet akkor k6teles a k6zszolg6ltatis iginybev6tel6re, ha a gazdasigi
tev6kenys6g6vel dsszefiiggdsben keletkezett teleptil6si szihird hulladik6nak kezel6s6r6l a Ht.
3l. $ (1) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik

a) a Ht. 31. $ (l) bekezdds6ben el6irtak szerintinek min6siil, ha a gazd6lkod6 szervezet

aa) a hasznositiisra vagy iirtalmatlanit6sra vonatkoz6 kdtelezetts6gdr5l az erre feljogosftott 6s
ktirnyezetv6delmi feliigyel6sdg enged6ly6vel rendelkez6 kezekinek tiirt6n<i iitadrissal, a
keze[6s kdlts6geinek megfizetdsdvel gondoskodik, vagy

ab) e kdtelezettsdgdt a kdmyezetv6delmi feliigyel6s6g iltal engedllyezett megfelelS
hasznosit6 vagy iirtalmatlanit6 elj6rfs, berendez6s, l6tesitm6ny alkalmaz6siival sajiit maga
telj esiti

b) a gazd6lkod6 szervezet a nem gazdasdgi tev6kenysdgdvel dsszefiigg6sben keletkezett, a
hiztartisi hullad6khoz hasonl6jellegii 6s 6sszet6telii telepiil6si szikird hulladdkrinak



kezelisir6l a kdzszolgriltatris keretein kiviil gondoskodhat a Ht. 31. $ (l) bekezd6s6ben

foglaltak szerint."

(2) Az R l. $ (7) bekezd6se helyibe az akibbi rendelkezds l6p:

,,(7) Az ingatlanthaszn616 ajelen rendeletben meghaterozottak szerintjogosult 6s kiiteles
igdnybe venni a hullad6kkezelisi kdzszolgtiltatist."

3.$

(l) Az R 2. $ (l) bekezd6se hely6be az akibbi rendelkezds l6p:

,,(l) A kdzszolgriltatiis az annak elLitrisrira feljogositott hullad6kkezel6 (a tovribbiakban:
kdzszolgriltat6) szrillit6eszkdz6hez rendszeresitett gyiijt6edinyben vagy akdzszolg ltat6 6ltal
rendelkezdsre bocsiitott jelzett mrianyag zs6kban, az ingatlanon vagy kdztertileten
dsszegyfijtdtt 6s a kdzszolgiltat6 rendelkez6sdre bocsritott teleptil6si hullad6k rendszeres

szril l itisrira terjed ki."

(2) AzP.2. $ az akibbi (4) bekezdissel eg6sziil ki:

,,(4) A k6zszolgriltat6 hullad6kgaz drilkodrisi feladatkdribe tartoz6 kOtel€zetts6ge az e

rendeletben is a kiizszolgriltalisi szerz5disben foglaltak szerint, a kdrnyezetv6delmi, valamint
az egy6b jogszabrilyi el6inisok megtarLisrival a kOzszolgriltatris igdnybevdtelire kiiteles, vagy
az ig6nybevev6 ingatlantulajdonosokt6l:

a) akdzszolgiitat6 szrillit6eszkiizeihez rendszeresitett gyiijtoeddnyben vegyesen gyiijtdtt
hiatartitsi hullad6k 6s hriztartrisi hulladdkhoz hasonl6jellegti 6s <isszet6telii hulladik hrLhoz
men6 jerattal t6rt6n6 rendszeres begyffjt6se 6s elsztillftdsa

b) a kOzszolgriltat6 6ltal fenntartott 6s miikiidtetett szelektiv hullad6kgyiijtti szigeteken,

toviibbii a k0zszolgeka6 eltal rendelkez6sre bocsiitott szellit6eszkdzeihez rendszeresitett
gyiijt6edinyben vagy jelzett zsrikban szelektiven gyfijtdtt telepul6si szil6rd hullad€k
begyiijt6s6re

c) a kiizszolgriltat6 riltal erre a c6lra biztositott sziilit6eszkdzin az ingatlanon iisszegyrijtdtt 6s

a kdzszolgriltat6 rendelkez6sdre bocsiitott nagy darabos, lomtalanftiis ktir6be vont telepiil6si
szikird hullad6k dvente egyszeri - a kiizszolgriltat6 riltal meghatiirozott id6pontban 6s helyen-
tdrtin6 begyiijt6se 6s elsziilli&isa

d) a kt zteriileti hulladiknak a kdzszolgdltatb sz6llft6eszkiizeihez rendszeresitett
gyiijt6eddnyben vagy a kOzszolgriltat6 riltal rendelkez6sre bocsiitott m6s ed6nyben egyedi
megrendel6s alapj6n tdrt6n6 alkalmi begyfijt6se 6s elszrillltrisa

e) a begyiijtcitt 6s elszrillitott telepiil6si szil6rd hulladdk kezel6sdre szolgdl6 hullad6klerak6,
hulladikgyrijtS szigetek iizemeltetise

f) az a), b) pontokban foglaltak szerint begyiijt6tt 6s elszillitott teleptl6si szilird hulladdk
hasznositiisiira tdrt6n5 ritadrisa



g) a hullad6k rirtalmatlanitrisrit szolgril6 l6tesitm6nyek * magasabb szintii jogszab6lyokban
foglalt - ut6gondozisa 6s monitoroz6sa kiir6be tartoz6 feladatok ell6tdsa."

4.$

(l) Az R 3. $. (1) bekezdds ,,Hg!;' szdvegez€s hely6be,,Ht." sztiveg I6p.

(2) Az R 3 $.(2) bekezd6se hely6be az alibbi rendelkez6s l6p:

,,(2) A hulladdk iisszegyfjtdse, elszilli&isa heti egyszeri gyakorisriggal tortdnik a
kdzszolgriltat6 riltal meghatiirozott id6pontban 6ves szinten el6re iitemezett jiiratterv szerint."

(3) Az R 3. $-a az alibbi (5) bekezd6ssel egdsziil ki:

,,(5) A hullad6kgazddlkodrisi kiizszolg6ltatris - a tev6kenys6g tartalmriban - az akibbiaka
terjed ki:

a) az ingatlanhasznil6 riltal a kdzszolgiiltat6 szallit6eszktizeihez rendszeresitett
gyrijt6eddnyben vagy a ktizszolgriltat6 6ltal biztositott, jelzett mtanyag zsakban az ingatlanon
gyiijtdtt 6s a kdzszolgriltat6 rendelkez6sdre bocsiitott telep0l6si hullad6k begytjt€sire ds

rendszeres illetve alkalmi elszrilli&b6ra

b) az ingatlanon dsszegyfljtiitt nagy darabos, lomtalanitiis k0r6be vont telepiil6si hullad6k
dvente egyszeri, a kdzszolgriltat6val egyeztetett id6pontban 6s helyen t6rt6n6 begyiijtdsdre 6s

a kitzszolgAltat6 iltali elszrilliuisrira

c) hulladiklerak6 l6tesit6s6re, mrikddtet6s6re 6s iizemeltet6s6re

d) az a) 6s b) pontokba foglaltak szerint gyrijtott, begyrijtdtt 6s elszAllitott telepiildsi hullad6k
rirtalmatlanitiisira

e) a telepiil6si hulladdk egyes dsszetev6inek mAs tisszetev6kt6l elkiiltinitett szelektiv
begytijt6se"

(4) Az R 3. g (6) bekezd6s hely6be az akibbi rendelkez6s l6p:

,,(6) A kdzszolgrlltat6 a magasabb szintri jogszabrilyokban 6s e rendeletben foglaltak szerint
ktiteles eleget tenni adatszolgriltatrisi 6s nyilviintartrisi kiitelezettsdg6nek."

s.s

Az R 5.S. (1) bekezd6siben 6s (3) bekezd6s6ben a ,j6l zirt" sziivegezes hely6be ,,a
kdzszolgriltat6 6ltal rendelkezdsre bocsiitott jelzett mffanyag zsiikban" szdveg l6p.

6.S

Az R az alibbi 6/A $-al eg6sziil ki:

,,6/A(l)Az 5pitdsi t6,rmel6k, mint hullad6k elsziilitirsira az ingatlan tulajdonosa, illet6leg az

kOteles, akinek a tev6kenys6ge r6v6n a hullad6k keletkezett.



(2) A vesz6lyes hulladdknak nem min6sii16 dpitdsi tdrmeldket a kijeliilt gdrcs6nyi vagy
szigetvriri hulladdkgyrijt6 telepre lehet dijtalanul elhelyezni."

7.S

Az R az akibbi 6/8 $-al egdszill ki:

,, 6/B(l) A kdmyezet v6delme a hullad6k dsszetevSk rijra feldolgozrisrinak, visszanyerdsdnek
el6segit6se az energetikai hasznosi&is el6mozditiisa drdekdben a k6pvisel6testiilet a helyi
felt6telekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladdkok elkiildnitett, a hasznositasi
lehet6s6geknek megfele16 (szelektiv) begyiijt6sdnek kombiniilt rendszer6t.

(2) A telepiildsi szil6rd hullad6k szelektiv gyiijtdsivel illewe begyrijtdsive[ 6sszeftigg6
tev6kenys6gek teljesft6s6hez sziiks€ges felt6teleket az dnkormiinyzat a k )zszolgiltat6
kOzremiik6d6s6vel biztositja.

(3) Az dnkormrinyzat oly m6don vesz r6szt a szelektiv hulladdkgyrijtis bevezetisdben 6s
ndpszenisft6sdben, hogy a kdzszo196ltat6 6ltal szervezett szelektfv hullad6k begyfijt6st illewe
a kiizszolgaltat6 iiltal iizemeltetett begyiijt<ihelyek l6tesitisdt, fenntartiisiit, miikodtetdsit 6s
kiterjeszt6sdt tamogatja.

(4) Az ingatlan hasznil6 a szelektiven gyiijtOtt haztartdsi hullad6kot az elhelyez6s cdljdra
kijel6lt hullad6kgyiijt6 szigeten a hullad6kfajta szerinti elklilirnitdsre szolgril6 gyrijt6ed6nyben
helyezheti el."

8.S

Az R 7.9 helydbe az alitbbi rendelkezds lip:

,, 7.$( I ) Az dnkormdnyzat a kOzszolgriltat6s elkitrisrinak megszervez6s6re, fenntartiis6ra
vonatkoz6an magasabb szintii jogszabilyokban is jelen rendeletben foglaltak szerint kdteles
eljrimi. A k6pvise16 testiilet a magasabb szintii jogszabrilyokban meghat6rozottak szerint a
piiyiaat nyertesdvel az eredmdnyhirdet6st k6vet5 30 napon beliil, illetve a prily6zati eljrirris
n6lkiil kijeldlt ktizszolgiiltat6val a k6zszol96ltatris ell6lis6ra szerz6ddst ktit. A kozszolgaltatrisi
szerz6d6s nyilviinos.

(2) A telepiildsi szikird hulladdk gyiijtdsdre 6s 6rtalmatlanftrisrira az onkormrinyzat 20l0janurir
I - 2020.december 3l . sz6l6 szerzod6st kiit a kiizszolg6ltat6val.

(3) A kiizszolgriltat6si szerz6d6s riszletes felt6teleit 6s tartalmi kdvetelm6nyeit a magasabb
szintii jogszabrilyokkal Osszhangban jelen rendelet iillapida meg. A kiizszolgdltatrisi
szerz6disben r6gziteni kell a hulladdkkezel6si kdzszolgriltatiis kcirdben:

a) a kdzszolgriltat:is megnevez6s6t, tartalmiit, a kdzszolgriltatris teljesitisdnek teriileti hat6r6t.

b) annak a tinynek a rdgzftdsdt, hogy a kdzszolgiiltat6 vrillalta a megleldlt k6zszolgriltat6s
teljesitdsdt.



c) a k0zszolgriltat6si szerzrid6s id6tartam6t.

d) a telep0lisi sziliird hulladdkok gyrijt6sdnek m6djrit, valamint az elkuldnitetten (szelektfven)
glujthetri ds hasznosithat6 hulladdkok kOrdt 6s gyfijtds6nek, hasznositisriLnak m6djdt

e) a kdzszolgriltauis igazokisi is ellen6rz6si kdtelezetts6g6t, annak m6djdt

f) a kdzszolgriltat6nak a lakossrig 6s az ingatlantulajdonosok ir6nyriban fenn6ll6 trij6koaat6si
kotelezettsigdt 6s teljesftdsinek m6djrit.

g) azokat a felt6teleket, amelyek mellett a k6zszolg6ltat6 a kdzszolgriltatds teljesit6sire
alv6llalkoz6t vehet igdnybe, 6s ez ut6bbiakdrt t6rtdn6 felel6ss6gvrillakist

h) a szerzridds m6dosftrisrinak lehets6ges okait is elj6r6si rendjdt.

(4) A kiizszolg6ltalisi szez6d6sben az dnkormAnyzat kdteless6gekdnt kell meghat6rozni:

a) a kdzszolglltatis hat6kony 6s folyamatos elliitiis6hoz a kOzszolg6ltat6 szim6ra sziiksdges
informrici6k szolgiltatrisrit

b) a kdzszolgriltaLis kOrdbe tartoz6 ds a telepilldsen foly6 egydb hullad6kkezel6si
tev6kenys6gek 0sszehangoliis6nak el6segftds6t

c) a telepiil6sen mflkddtetett kiil6nbiiz6 k6zszolgrilta&isok dsszehangolesenak el6segit6s6t

d) a telepiildsi ig6nyek kiel6git6sdre alkalmas, a hullad6k gyrijtds6re, kezel6sdre,
iirtalmatlanftiisdra szolgril6 helyek 6s ldtesitmdnyek kijel6l6sdt

e) a kozszolgelat6 kiziir6lagos kdzszolgriltatrisi joganak biztositasat.

(5) A kiizszolgriltatrisi szerz6ddsben a ktizszolgriltat6 kiitelessigek6nt kell megha&irozni:

a) a kiizszolgriltatiis folyamatos ds teljes kdni ell6tesAt

b) a kdzszolgriltalis meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesft6sdt

c) a kdzszolgriltatris teljesit6sdhez sziiks6ges mennyis6gri ds min6sdgii jrirmt, E6p, eszkdz,
berendezds biztosilisdt, valamint a sziiksdges l6tszimt ds k6pzetts6gii szakember
alkalmazisitt

d) akdzszolg{ltatls folyamatos, biztons6gos is bovithet6 teljesitds6hez sziiks6ges
fejlesztdsek, beruh:izisok 6s karbantartiisok el v egzeslt.

e) a kdzszolgriltaLis k6r6be tartoz6 hulladdk rirtalmatlaniuisiira a k6pvisel6 testulet iiltal
kijeldlt helyek 6s ldtesitmdnyek ig6nybev6teldt

f) a k6zszol96ltakis teljesft6sdvel 6sszeffigg6 adatszolgiltatis rendszeres teljesitds6t, a
meghatdrozott nyilv6ntart6si rendszer miikiidtetds6t



g) a fogyaszt6k szimiira kiinnyen hozzrif6rhet6 iigyfelszolg6lat ds trijdkoztaUisi rendszer
miiktidtet6sdt

h) a fogyasa6i panaszok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek meg6llapitrisrit.

(6) A kiizszolgriltatisi szerz6dds megsziinik

a) a benne meghatiirozott id6pont lejrirtrival

b) a kdzszolgriltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel

c) ekilkissal, ha a teljesitis m6g nem kezdSd0tt meg

d) felbontrissal a teljesitds megkezdds6t k0vet6en

e) felmondrissal.

(7) A k6pvisel6 testtilet iriisban, indokolissal a kdzszolgdltatrisi szerz6d6st akkor mondhatja
fel, ha:

a) a ktizszolgriltat6 a k6zszolgriltatis elliitiisa sorin tev€kenysigeke vonatkoz6 jogszabrilyokat
vagy hat6srigi el6irrisokat srilyosan megsdrtette ds ajogs6rt6s tdny6t bir6srig vagy hat6srig
joger6sen megrillapitotta

b) a kOzszolgriltat6 a kiizszolgeltatiisi szerz6d6sben meg6llapitott kiitelezetts6gdt neki
felr6hat6an, stlyosan megsirteft e

(8) A kiizszolgriltat,6 akozszolglltalAsi szerz<iddst irrisban, indokokissal akkor mondhatja fel,
ha az dnkormiinyzat a kirzszolgdltat6si szerz6ddsben meghatiirozott kdtelezetts6g6t - a
kiizszolgelht6 felsz6lit isa ellen6re - sflyosan megs6rti 6s ezzel akozszolgeiltat6nak krirt
okoz, vagy akadiilyozza a kdzszolgiltatds teljesit6s6t.

(9) A kdzszolgdltatrisi szerz6d6s felmondisa eset6n a k6pvise16 testUletnek halad6ktalanul
int6zkednie kell a k0zszolgiiltatiisi ell6tis biztosit6srir6l.

(10) A kilzszolgriltat6 a szerz6ddst6l a teljesitds megkezddse el6tt eliillhat, azt k6vet6en
felbonthatja, ha a kdzszolgrilta&isi szerz6d6s megkOt6sdt k6vet6en alkotott jogszabrily a
k6zszolgriltatrisi szerz6d6s tartalmi elemeit fgy vriltoztatja meg, hogy az akdzszolgriltat6nak a
kdzszolgriltat6s szerz6ddsszerii teljesitdse k0r6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s
mdrtdkben s6rti.

( I I ) Jelen rendelet rendelkezisei kiildn szerz6d6si kikdtds hiAnydban is, illetve akkor is a
szerzdd6s rdsz6vi v6lnak, ha arr6l a felek nem rendelkemek."

e.$

Az R 8.9 hely6be az akibbi rendelkez6s l6p:



,. 8.$ (l) A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiltauisi dijat a Ht.47. g (4) bekezd6se 6rtelmdben -
aHt.46.,47. $-aiban foglaltaknak megfelel6en - a hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolgiltauisi dij
meg6llapit6sa6rt felel6s miniszter 6vente rendeletben 6llapitja meg.

(2) A term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6 mentes a kdzszolgriltalisi dij fizetdse al6l.

(3) A hulladdkgazdrilkodrisi kozszolgaltatasi dijat az iinkormiinyzat Atvillalja. A k6pvise16
testtilet a k6,zszolgriltatrisi dij fedezetit az dnkorm6nyzat mindenkori kdltsigvet6s6ben
biztositja."

10.$

Az R I l.$ hely6be az akibbi rendelkezds l6p:

,, I l. $(l) A telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdzeg6szs6gtigyi rendelkez6sek

v6grehajtrisrinak ellen6rz6s6t az Allami N6pegdszs6giigyi 6s Tisztiorvosi Szolgrilat v6gzi.

(2) A telepiil6si szikird hulladdkkal kapcsolatos kd,telezetts6gek teljesftis6nek ellen6rzdse a

magasabb szintri jogszab6lyokban ds ajelen rendeletben foglaltak alapjrin ajegyz6 feladata. A
k6zteriileten elhagyott hullad6k k6r6ben az ellen6rzds a jegyzo feladata.

(3) A kiimyezetv6delmi hat6s6gok a ktil6n jogszab6lyokban meghatirozott kdrben
rendelkeznek ellen6rz6si 6s int€zkeddsi jogositv6nyokkal.

(4) Az ellen6rzdsre jogosultak szabrilysdn6si feljelent6st tehetnek is ajogszabdlyban
meghatrirozott kdrben hulladdkgazdrilkod6si birsigot szabhatnak ki."

11.$

Az R 13. $ helydbe az akibbi rendelkezds l6p:

,,13.Q( l) Hulladdkgazdilkodisi k6zszolgdltatis: a kOzszolgriltakis kdr6be tartoz6 hullad6k

etu6tel6t, gyrijt6sit, elszellftiiset,kezel6s6t valamint a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltarissal

6rintett ldtesitmdny fenntartiisiit, iizemeltet6sdt biztosit6, kdtelez6 jelleggel igdnybeveend5

szol96ltat6s.

(2) Hullad6k: b6rmely anyag vagy tergy,amelyt6l birtokosa megvilik, megv6lni szrinddkozik

vagy megvrilni kiiteles.

(3) Telepiil6si hullad6k:

a) hriztartrisi hulladdk: a hiiztartdsokban k6pz6d6 vegyes elkiiltinftetten gyiijtdtt, valamint
lomhulladdk, idedrtve a lakisokban,lak6ingatlanokban , a pihen6s, tidUl6s cdljrira haszndlt

helyis6gekben valamint a lak6hrizak k0zcis haszn6latri helyis6geiben ds teriiletein k6pz6d<i

hullad6kot.

b) hriztartasi hullad6khoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elkiildnitetten gytijtdtt
hullad6k,amely a hriatart6sokon kiviil k6pz6dik, 6s jellegiben, 6sszet6tel6ben ah ztartasi

hullad6khoz hason16 .



(4) Lomhullad6k : az ingatlanhaszniil6t6l a k6zszolgAlt^t6 ahal a lomtalanit6s soriin iitvett
olyan hridartrisi hullad6k, amely a kdzszolgriltatds keret6ben rendszeresitett gyiijt<leddny
m6reteit meghaladja.

(5) Ingatlanhasznil6: az ingatlan birtokosa,tulajdonosa,vagyonkezel6je, valamint a tiirsashiiz
6s a lakisszdvetkezet ,aki ( amely) a hullad6kgazdrilkod6si ktizszo196ltatist a t6rv6ny szerinti
szerz6ddses jogviszony keretdben k<itelez6 jelleggel ig6nybe veszi 6s akinek (amelynek) a
kdzszolgriltat6 rendszeres id6k6zdnk6nt rendelkez6s6re rill.

(6) Gazd6lkod6 szervezet: a polgdri perrendtartiisr6l sz616 tdrvinyben meghatdrozott
gazd:ilkod6 szervezet, ide nem 6rtve a k6lts6gvet6si szervet,amely et az allamhlztartirsr1l
sz6l6 t6rv6ny szerint kdzfeladat elkilisira hoztak l6tre.

12.s

Ez a rendelet a kihirdet6sdt k6ver6 napon lip hatrilyba.

Bogiidmindszent, 20 I 5. riprilis 23.

Vas Csaba

polgrirmester

Takricsnd Jauk Ibolya

jegyzb

Ztuad€k:

A rendelet az iinkormdnyzat SZMSZ-ben foglaltak szerint a mai napon kihirdet6sre keriilt.

Bogiidmindszent, 201 5. prilis 24.

Tak6csni Jauk Ibolya

jegyz6


