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Gordisa Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2016-07-01 -tól 

Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Gordisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. tv. 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I. Fejezet 

1. A rendelet célja, hatálya 

1.  § (1) E rendelet célja: 

 a)  Gordisa község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített 

környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a 

hulladékgazdálkodás eszközeivel; 

 b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének 

elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 

csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék 

környezetkímélő ártalmatlanítása. 

(1a)[1] A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: Dél-Kom Nonprofit 

Kft.” 

(2)[2] Gordisa Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében ellátja 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27a. 

pontjában meghatározott önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatokat. 

2.§ (1) Gordisa község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról 

és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Gordisa község egész közigazgatási területére kiterjed. 

(3)[3]Az ingatlan használó az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd 

hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett 

kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

(4)A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra. 
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2. Fogalmi meghatározások 

3.§ (1) E rendelet alkalmazásában: 

1.alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő 

ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. 

2. [4] 

3. [5] 

4. [6] 

5. [7] 

6. [8] 

7. [9] 

8. [10] 

9. [11] 

10. [12] 

11. [13] 

12. [14] 

13.[15] 

14. [16] 

15. [17] 

16. [18] 

17. [19] 

18. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető 

települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes 

hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, 

felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely; 

19. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, 

különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, 

lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 

begyűjtőhely, szabványosított edényzettel; 
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20. lakóegység, üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és 

mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület 

közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában 

alkalmas; 

21.[20] Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra 

létrehozott szervezet kijelöléséről szóló Korm. rendeletben meghatározott szervezet. 

(2)[21] A rendeletben nem szabályozott alapfogalmak tekintetében a Ht. rendelkezései az 

irányadóak. 

MÁSODIK RÉSZ 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

II. Fejezet 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

4.§ (1) Gordisa  Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően 

ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

(2)[22] A közszolgáltatás igénybevétele a település közigazgatási területén lévő ingatlanok 

ingatlanhasználói részére egész évben kötelező. Az üdülő ingatlanokra vonatkozó szabályokat 

a rendelet 4/A. §-a tartalmazza. 

(3)[23] Az ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 

szükséges feltételeket a közszolgáltató részére. 

(4)[24] Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 

közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 

(5)[25] A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 

részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht.-ban meghatározottak szerint 

gondoskodik. 

(6) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 

szabályaitól eltérő módon kezelni. 

4/A. § [26](1) Az az ingatlanhasználó, akinek az ingatlana az ingatlan-nyilvántartásban 

üdülőként van bejegyezve, amennyiben az ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, 

a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás 

szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjától legfeljebb hat hónapig tarthat. Az 

ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy az ingatlant a szüneteltetés időtartama 

alatt nem használja. 

(2) Ha az ingatlanhasználó a kérelemben megjelölttel ellentétben az üdülőt használja, a 

közszolgáltatás szünetelése megszakad, az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást 

igénybevenni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. 
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(3) Amennyiben az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát az (1) –(2) 

bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közszolgáltatás 

szünetelésének időtartama a hat hónapot meghaladhatja. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

5.§ (1)[27] Gordisa  község közigazgatási területén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az önkormányzat által kiválasztott, 

az hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben 

meghatározott hatóság által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (továbbiakban: közszolgáltató) végzi.   

(2)[28] A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató 

az ingatlanhasználótól e rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal, napokon és 

gyűjtőedényben köteles gondoskodni. 

A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben 

szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(3)[29] A települési szilárd hulladékot csak a Ht.-ban meghatározott gyűjtőedényben lehet, 

kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy 

az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. 

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei 

6. § (1)[30] A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. 

(2)[31] Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési 

célból a meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre. 

(3)[32] Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni. 

(4)[33] Azingatlanhasználó- ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem 

tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást 

nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) [34]Az ingatlanhasználó által a koordináló szerv részére fizetendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat az önkormányzat átvállalja és az önkormányzat fizeti meg a koordináló 

szerv felé. 

(6) [35] 

(7) [36] 

(8)[37] A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 

elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a szolgáltató 

által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult. 
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(9)[38] Az ingatlanhasználó télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az 

úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, 

síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák 

elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen. 

7.§ (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 

meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik. 

(3)[39] A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 

végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles 

megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a 

használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére 

visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani. 

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 

köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített és biztosított műanyag 

zsákban lett kihelyezve. 

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd 

hulladék elszállítását, ha 

a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre, 

b) ha a tárolóedényben a települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyag került 

elhelyezésre, 

c) a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt 

jelzett zsákban kerül kihelyezésre, 

d) a hulladék olyan módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás 

veszélye fennáll, 

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon 

többlethulladék került kihelyezésre, 

f) amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának 

hiánya, illetve sérülése esetén. 

(7) A hulladék szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője a Ht. 65. § (2) bekezdésében 

foglalt személyes adatok kezelésére, a Ht.-ben meghatározottak szerint jogosult. 

8.§ (1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval 

kötött külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az 

érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 
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(2) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem 

jogosultak igénybe venni. 

4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások 

9.  § (1)[40] A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a 

gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

(2)[41] Azingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 

fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. 

(3) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró 

lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a 

közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 

közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek 

megtéríteni. 

(4) [42] 

Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, 

a közszolgáltató által rendszeresített típusú 

a)  110-120 literes, 

b) 70-80 literes, vagy 

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletben 

meghatározott feltételek esetén 60 literes 

szabványedényzetet köteles igénybe venni. 

5. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

10. § [43] 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meghatározására, beszedésére vonatkozó 

szabályokat a Ht. 46-52. §-ai határozzák meg.” 

6. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos 

tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

11.§ (1) A hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék adott 

vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben) a 

hulladékot eredményező termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti. Ezen hulladékfajták 

esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékról szóló törvényben megjelölt, a hulladék 

termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. 

(2) Akinek tevékenysége során hulladék képződik, a hulladék kezeléséről a 

hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. 
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(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet tárolhat. 

(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, 

birtokosa 

a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító 

eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a 

kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító 

helyre a hulladék termelője, birtokosa, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a 

hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 

(7) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó 

szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az 

ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön 

jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és 

erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

(8) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 

- mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely 

tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli. 

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre 

szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles 

fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére. 

12.§ (1)[44] Ha az ingatlanhasználó vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem 

tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a 

díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra 

vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt 

rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító 

helyen történő elhelyezéséről. 

(2)[45] Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a 

biológiailag lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a 

gyűjtőedény telítődése esetén az elszállíttatásról. 

13. §. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelője, 

birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület 

tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. 

(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás 

időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a 
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gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell 

alkalmazni. 

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

14.§[46] A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat a Ht. tartalmazza. 

8. Záró rendelkezések 

15. § (1) Ez a rendelet a 2014. április 1-jén lép hatályba. 

 (2) Hatályát vesztik a települési szilárd hulladék elszállításáról szóló 1/2004. (IX. 14.) 

önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2009. (XII. 9.), 17/2010. (XII. 7.), 9/2012. (IV. 

17.) és 14/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletek. 

A rendeletet a Képviselő-testület 2013. december 30-i ülésén fogadta el. 

 

              Varnyu Eleonóra                                                Kalmárné Dömsödi Ivett 

                polgármester                                                      aljegyző 

 

Záradék:   

A rendelet kihirdetve: 2013. december 31-én. 

 

 

 

                                                                Kalmárné Dömsödi Ivett 

                                         aljegyző 

                                            

 

 
[1] 

Beiktatta az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. 

július 01-jétől. 

[2] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 
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[3] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[4] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[5] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[6] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[7] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[8] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[9] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[10] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[11] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[12] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 
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[13] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[14] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[15] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[16] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[17] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[18] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[19] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[20] 

Beiktatta az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. 

július 01-jétől. 

[21] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[22] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 
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[23] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[24] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[25] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[26] 

Beiktatta az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. 

július 01-jétől. 

[27] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[28] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[29] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[30] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[31] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[32] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 
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[33] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[34] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (15 bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[35] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[36] 

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016. július 01-jétől. 

[37] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[38] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[39] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[40] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[41] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[42] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_23
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_11
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_51
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_52
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_24
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_25
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_26
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_27
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_28
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed4dr9eo8dt7ee8em3cj0bx5ce2bw3by2bz1ca4o#_ftnref_12


[43] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[44] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[45] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja módosította. 

Hatályos: 2016. július 01-jétől. 

[46] 

A rendelet szövegét az 5/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése 

módosította. Hatályos: 2016. július 01-jétől. 
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