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Hidas kozsdg Onkormdnyzatfunak K6pvisel6-testiilete a helyi dnkormrinyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. Tdrvdny (Otv.) 16.$ (1) bekezd6sdben, valamint a hullad6kgazdrilkod6sr6l sz6l6
2000. 6vi XLIII. Torvdny (Het.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapjdn ktilcinds figyelemmel
a242/2000. (X[. 23.) Korm. rendeletben, valamint a2131200L (XI.l4.) Korm. rendeletben
foglaltakra, illetve a m6dositasra vonatkozoanMagyarorczdg Alap T6rvdny6nek 32. cikk (l)
bekezdds6ben, valamint a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tv. 35.g. felhatalmazilsa
alapj an az alilbbi rendeletet alkotja:

I. FB.lnznr

Altatdnos rendelkez6sck

l.$

(l) Jelen rendelet c6lja, hogy Hidas kdzsdg kdzigazgat6si tertiletdn a lakoss6g egdszsdg6nek
vddelme, valamint Hidas kdzsdg termdszeti 6s 6pitett kdmyezetdnek meg6v6sa drdek6ben
a teleptil6si szilard hullad6laa vonatkoz6 kozszolg6ltatdst 6s annak krjtelez6
ig6nybev6tel6t biztositsa, illetve az ezel&el kapcsolatos feladatokat 6s hat6skdrciket,
jogokat ds kdtelezetts6geket, tilalmakat 6s jogkcivetkezm6nyeket a helyi saj6toss6goknak
megfelel6enrcndezze.

(2) A rendelet hat6lya Hidas krizs6g kozigazgatSsi teri.ilet6n behil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kozszolgiiltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosairavagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki.
A rendszeres hullad6kszdllit6sba bevont teri.iletek jegyzdkdt az l. szdmri melldklet
tartalmazza.

(3) A kdzszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolg6ltat6 szdllit6eszk'zeihez
rendszeresitett gytijt6ed6nyben, vagy a rendeletben megjeldlt egydb m6don az ingatlanon
dsszegytijtcitt 6s a kdzszolg6ltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepi.ildsi szildrd hulladdk
begytijtdsdre 6s rendszeres, illetve alkalmi elsz6llitds6ra; az ingatlanon dsszegytijtcitt
lomtalanit6s krirdbe vont teleptil6si szil6rd hulladdk - akdzszolgdltat6 6ltal meghatfrozott
id6pontban 6s helyen tort6n6 - begyrijtdsdre 6s a kdzszolgilltat6 6ltali elszrillitisina;
hulladdkkezel6 telepek, hulladdklerak6k ds a hulladdk 6rtalmatlanit6siit szolg6l6
ldtesitmdnyek l6tesft6s6re, mtikddtet6s6re 6s i,izemeltetdsdre; valamint a fent
meghatarozottak szerint gytijtdtt, begyiijtdtt 6s elsz6llitott teleptil6si szil6rd hulladdk
rirtalmatlanit6s6ra teri ed ki.

2.$
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(1) A rendszeres hulladeksz6llitisba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen

rendeletben meghatdrozottak szerint jogosult ds kdteles ig6nvbe venni a helyi
k0zszolgdltatrist.

(2) Gazd6lkod6 szewezet akkor kdteles a helyi kdzszolg6ltatds igdnybevdtel6re, ha a

gazdasigi tevdkenysdgdvel dsszefliggdsben keletkezett telepiildsi szilard hullad6krinak
kezel6s6r6l (hasznosit6sardl vagy 6rtalmatlanftdsdr6l) a Hgt. l3.$-tiban foglaltaknak
megfelel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi kdtelez6 kdzszolgdltatasra vonatkoz6 kdzszolgaltatdsi szerzodds ldtrejrin a

kdzszolg6ltatas els6 ig6nybevdteldvel.

II. Fnmznr

A kiizszolg6ltatds ellftrisfnak rendje

3.$

(1) Hidas k0zs6g Onkormdnyzat6nak kdpviseld-testtilete a teleprildsi szilard hulladdk
tekintetdben fenniill6, a hulladdkkezeldsi kdzszolgAltat6s megszervezdsdre ds fenntart6sAra

iranyul6 kcitelezettsdge teljesitdsdnek drdekdben Koml6 Vdros OnkormSnyzata 6ltal
fenntartott kdzszol g6ltatisho z tdrtdn6 csatlakozfssal gondoskodik.

(2) Hidas k0zs6g kdzigazgatdsi tertileten a hullad6kkezeldsi kcizszolgaltatas teljesftdsdre
kiz6r6lagosan jogosult hullad6kkezell a Ddl-Dunantrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Kft.
( elen rendeletben: Kcizszolg6ltat6).

(3) Telepiildsi sziltud hulladdkot csak az erre a cdlra kijelOlt 6s leg6lisan miik0dtetett
hulladdklerak6 telepen - jelenleg a koml6i hulladdklerak6ban, hulladdk udvarban, vagy a
k0zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egy6b, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6
tizemeltetdsi szabdlyok ds el6irrisok szigoru betartdsdval szabad elhelyezni.

$) Az CInkormdnyzat sztiksdg esetdn gondoskodik a kdzszolg6ltat6 javaslata alapjan a

gytijt6pontok, valamint a gyrijtdeddnyek lerak6hely kijekilds6rdl, a ldtesitmdnyek
megval6sit6sir6l 6s mtikddtetdsdr6l a kdzszolgiiltat6 trtjan, valamint biztositja a kdzteriilet
haszndlatat az indokolt mennyisdgii gyiijt6eddny kihelyezdsdhez, t6rolasahoz 6s

megkOzelitds6hez.

4.$

(1) A hulladdkszdllftdsi kdzszolg4ltatds igdnybevetele heti 1 alkalommal kdtelez6.

(2) A szervezett k0zszolg6ltatdst igdnybevev6k szimfua a szabvdnyos tarol6eddnyek
hasznalata 20A4.janudr I -jdtdl kdtelez6.

s.$

A kdzszolgdltat6 a telepiildsi szildrd hullad6kot heti 1 alkalommal ktiteles elszdllitani. A
szallit6s m6djfu6l ds idej6r6l az ingatlantulajdonost a krizszolgdltat6 - bel6tisa szerint -
irdsban vagy kdzzdtdtel irtjan tdjdkoztatja.
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III. Fn"lnznr

Az ingatlantu laj donosok j o gai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles a Hidas kdzsdg dnkorm6nyzata 6ltal szervezett
ktizszolgdltat6s igdnybevdteldre: az ingatlanan keletkez6 telepi.ildsi szil6rd hullad6k e
rendeletben el6irlak szerinti gyiijt6s6re, valamint a szdllitdsi napokon elsz6llitris cClj6b6l a
kdzszolg6ltat6nak tdrtdn6 6tadas6ra.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiildsi szilfud
hulladdkot a kdrnyezet szennyezdsdt megel6z6, kdrosit6sAtkizfur! m6don kdieles gytijteni,
6s ahhoz 2004. januar 1-j6t6l a k0zszolgdltat6 szrillft6eszklzdhez rendszeresitett
tarol6eddnyt k0teles igdnybe venni.

(3) Az ingatlanhrlajdonosnak a hulladdk gyrijt6se sor6n megfelel6 gondossdggal kell elj6mia
annak 6rdekdben, hogy a hulladdk miisok dlet6t, testi 6psdgdt, egdszsdgdt ds j6 k6z1rzet6t
ne veszdlyeztesse, a term6szetes ds dpitett kcirnyezetet ne szennyezze, a ndv6ny- 6s
dllatvildgot ne karositsa, a kcizrendet 6s a kbzbiztonsAgot ne zavarja, ds az ingatianan
keletkez<i hullad6k mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

$) Az ingatlantulajdonos a trirol6eddnyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot
t6mdritds ndlkul irgy helyezheti el, hogy annak fedele zirhat6 legyen, valamint az a
hulladdksz6llitds soran a ktizszolgdltat6 alkalmazottainak egdszs6gdt ne veszdlyeztesse, a
g6pi tiritdst ne akad6lyozza, aziirit6 berendezdst ne kdrositsa.

(5) A t6rol6ed6ny melld hulladdkot elhelyezni 2004.januar 1-jdt6l csak a k6zszolg6ltar6t6l
vds6rolt, jelzdssel ell6tott zsrikban lehet. A jelzett zsfl< fua tartalmazza a teleplildsi
hulladdk elsz{llft6s6nak, kezel6sdnek ds drtalmatlanitdsanak koltsdgdt.

(6) Ha a tarol6eddny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely dsszet0m6r0d6tt vagy
befagyott, vagy a benne l6v6 hulladdkot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a trirol6eddnyt az
el6frt m6don kitirfteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hulladdkot fellazitani
6s a tarol6eddnyt haszn6lhat6v6 tenni.

7.$

A tilrol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mdrgezb anyag, dllati
hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy robban6 anyag, 

-k6 
ds

6piilettdrmel6k, nagyobb terjedelmri, srilyri targy, stb.), amely vesz6lyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdgdt, megrongalhatja a gytijt6berendezdst,
6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyeztetheti a kdrnyezet6t, a telepi.ildsi szilard huliaddkkal egyritt
egydb okb6l nem gytijthet6, illetve nem min6siil telepiildsi szilard hulladdknak.

8,$

A tarol6eddnyeket sziiksdg szerint, de legaldbb dvente 4 alkalommal ki kell tisztitani ds
fert6tleniteni. A t6lol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos
fel adata, annak ktiltsdge az ingatl antulaj donosokat terheli.
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(l) Az ingatlantulajdonos kdteles a tarol6edCnyeket a huilad€k elszdllit6sa cdlj6b6l a

kdzszolg6ltat6 riltal megieldlt id6pontban, a begytijtdst v6gz6 gdpjtumtivel megkdzelithet6
6s tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A ttuol6ed6nyt legfeljebb a szillit6si napot
megel6z6 napon, 5.00.6r6t61 lehet kihelyezni a kOzteriiletre, kivdve a tart6san

enged6lyezett elhelyez6st.

(2) Azokon a teri.ileteken, ahol a tarol6eddnyeket a k0zszolg6ltat6nak val6 6tad6s vdgett

koztertiletre - a forgalom akad6lyozilsa, illetve varoskdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni,

ott a tdrol6eddnyek kihelyez6sdr6l az ingatlantulajdonos, vagy ktildn meg6llapod6s

alapjdn, dfj ellendben aklzszolgdltat6 gondoskodik.

r0.$

(1) Az ingatlantulajdonos a tdrol6eddnyeket az ingatlan teriiletdn beliil, illetve zhrhat6

helyisdgben vagy zdrhat6 t6rol6ban kdteles elhelyezni {gy, hogy ahhoz illetdktelen
szemdlyek ds 6llatok ne ferjenek hozzit. A tdrol6eddnyeket csak a 9.$ (1) bekezd6sben

megj eliilt id6tartamban lehet k0zteriileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kCIteles a trirol6ed6nyek el6kdszit6-, trirol6 helydt tiszt6n tartani,
tdlen a h6tdl megtisztitani. A begyiijtds alkalm6val szennyezett k<izteriilet tisztitrisfx6l a

kdzszolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

(3) Tilos a tdrol6eddnyek kOrnydkdt, megkdzelit6si ritvonaldt tirgyak elhelyezds6vel vagy
parkol6 gdpj6rmiivekkel oly m6don elzdrni, amely a t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban

ki al akult m6 don t<irt6n6 tiritdsdt akadfilv ozza.

IV. Fn.rnzsr

A kiizszolgiltat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

11.$

(1) A kdzszolgiltat6 kOteles a tarol6ed6nyek kiriritdsdt kimdletesen, az elvdrhat6
gondossdggal vdgezni.

(2) A tarol6eddnyben okozott krlrokat a kdzszolgriltat6 t6ritdsmentesen kdteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolg6ltatlnak az

ebb6l ered6 karbantart6si munkak, valamint a javitas id6tartamdra helyettesit6
tarol6eddnyt kell biztositania. Amennyiben a karokoz6s nem r6hat6 fel a

kOzszolgdltat6nak, a haszn6lhatatlann6 vAlt tarol6eddnyek javitdsa, pdtl6sa, illetve cserdje

az ingatlantulaj dono st terheli.

(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6sar6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezd hflztarthsi

hulladdk mennyisdgdt meghalad6 falomb ds kerti hulladdk szervezett gytijtds6r6l,
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elszdllftdsrir6l 6s artalmatlanit6s6r6l (lomtalanitds) a kiizszolgrlltat6 ivente legal6bb 2
alkalommal tdritdsmentesen gondoskodik. A hlztartasi veszdlyes hullad6k siervezett
gytijt6sdr6l, elsz6llitasrir6l 6s ilrtalmatlanft6sr{r6l a kdzszolgilltat6 tdritds ellen6ben, az
ingatlantulaj donossal kdtdtt ktikin megdllapod6s alapj dn gondoskodik.

(5) A lomtalanitiis id6pontjrir6l, valamint teriileti fetosztdsrlrdl a kozszolgdltat6 2 hdttel
konibban tijlkoztatla a telepiildsi dnkormanyzat jegyzljdt, aki en6l 3 napon beltil a
hel yben szok6so s m6do n drtesf ti az ingatlantulaj donosokat.

(6) A kdzszolgiltat6 a rendelet hat6lya al6 tatozl ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen
rendeletben irt szabdlyok szerint kciteles rendszeresen elszallitani a kijel6lt hulladdklerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6sar'61 m6s, a szakmai kdrnyezetvdclelmi szabdlyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgfltatds dfja

12.$

A hullad6kszdtlitasba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat 2013. 6vben az alihbi dijfizetdsi
kdtelezetts6g terheli: 263,- Fyi,idt6s + AFA 6vi 52 alkalommal,
melyb6l az ingatlantulajdonos a dij 85 %-et(223,5,- Ft/iirirds+AFA) fizeti meg. A dii lS %-et
(39,5,-Ft/tiritds+AFA) az dnkoimdnyzar az ingatlantulajdonos helyett 

"fizeti 
meg a

kcizszol96ltat6nak.

W. T'EJEZET

Kiizteriileten keletkezd hullad6h gyiijt6se 6s elszdllitisa

13.$

(1) A ktiztertileteken keletkezb htztartdsi 6s egydb szilard hullad6kot kizar6lag a kijel6lt
hulladdklerak6ban lehet elhelyezni, amelyr6l az cinkorminyzat a krizszolg6ltatris keretein
kivdl, ktlCIn szerz6dds alapjan gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k felszrimoltisri.r6l az dnkormAnyzat a kozszolgdltatris keretein
kiviil gondoskodik.

VIf. Fu.rnznr

Szabdlysdrt6si rendelkez6sek

14.$

(l) Szabdlysdrtdst k0vet el ds 30.000 Ft-ig terjed6 pdnzbirsaggal srijthat6, aki:

a') hdztartrisi hullad6kot felhalmoz vagy koztertiletre, illewe m6s ingatlanrira a jelen
rendeletben meghat5rozott felt6telekt6l eltir6 m6don kihelyez /6.$. (l) Uln.l,

M6dositotta: a l4/2012.(xII.30.) szdmri dnkormdnyzari rendelet, a 12.g. hat6lyos 2013. janu{r l-t6l
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c.)
d.)

b.) a teleptildsi szilard hulladdkot nem a jelen rendeletben meghatiirozott telephelyen helyezi
el. / 3.$. (3) bek./,
a tarol6eddny tisztantart6si 6s fert6tlenit6si kotelezetts6g6t elmulasztja /8. $/,
tarol6eddnyt rendeltetdst6l elt6r6en haszn6l, nem h6ztartasi hulladdkot rak a tutillyba,
rothad6, biizds hulladdk elszallitdsar6l 6s drtalmatlanitds6r6l nem gondoskodik /6 $. (6.)

bek./

VIII. FEJEZET

Fogalom meghatdrozfsok

ls.s

E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. Ingatlan: a kdzszolg6ltatdsba bevont ter0leten fekv6 egylakdsos lak6- vagy lak6s

cdljara haszndlt 6pi,ilet, a tObb lakasos 6ptilet lak6sonk6nt, illetve a szdvetkezeti,
2, tdrsash6zi 6ptiletben ldv6 lak6s, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 azon helyisdgek,

amelyek-ben a fogyasztoi tev6kenysdg sor6n hullad6k k6pz6dik. Jelen rendelet

alkalmaz6s6ban ingatlannak min6stilnek a gazd6lkod6 szewezetek nem lak6s c6ljara

szolgAl6 azon helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenysdg sor6n hulladdk kdpz6dik

ds a hullad6k kezel6sir6l nem gondoskodnak az 0r. 3, $ l2l bekezdds6ben

meghatarozott m6don.

3. Telepiil6si szil6rd hullad6k:
a) hdztartdsi hultaddk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lakdsokban, valamint a

pihends, iidiil6s cdlj6ra haszn6lt helyisdgekben 6s a lak6h6zak kdzds hasznSlatri

helyisdgeiben 6s tertiletein, valamint az intdzmdnyekben keletkez6, veszdlyesnek

nem min6siil6 hullad6k,
b.) kbzteri)leti hulladdk: ktizforgalmri 6s zdldtertileten keletkez6 hulladdk,

c.)hdztartdsi hultaddkhoz hasonld jellegii ds osszetdtelfr hulladdk: gazdashgi

vflllalkozhsokn6l keletkez6 - kiildn jogszabAlyban meghat6rozott - vesz6lyesnek nem

min6stil6 szilard hulladdk, amely ahintartilsi hulladdkkal egyiitt kezelhet6'

4. Hullad6kgyiijt6 udvar (hutlad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektfven) beglijthet6
telepgl6si Lilura, valamint a kiikin jogszabilyban meghatarozottak szerint a veszdlyes

hullad6kok 6tv6tel6re 6s az elszfrllit6sig elkiilOnitett m6don t0rt6n6 taroldsrira szolg6l6,

feltigyelettel ell6tott, zdrt begy i;jtdhely.

5. Hullad6kryiijt6 sziget (gyiijtdsziget): a hiztarthsokban keletkez6, hasznosftdsra

alkalmas, ktiftinboz6-fajt6j-tr, ilktilottitetten gyrijt<lu, hdztartilsi hullad6k begyiijt6sdre

szolg6l6, lak66vezetben, kozteriileten kialakitott, feltigyelet n6lkiili, folyamatosan

rendelkezdsre 6116 be gyiij t6hely, szabv6nyositott eddnyzette 1.

6, Gyffjtdpont: A k6zszolg6ltat6s keret6be twtoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiildsi

szil6rd hulladdkanak - meghatarozott vagy meghatarozatlan id6tartamig - 6tv6tel6re

kijel6lt hely, ahonnan a kdzdssdgi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett egy6ni

tarol6ed6nyb6l t6rtdn6 elsz6llit6s6val teijesiti a k0zszolg6ltat6 a kozszolgiltat6si

ktitelezetts6gdt.
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tu
r 1. Atrak6dllomr[s: a teleptildsi szilard hulladdk begyiijt6sdnek 6s szrillitds6nak

elkiildnitdsdre szolgdl6 ztrt, kdnilkeritett l6tesltm6ny, ahol a telepiildsi szilird
hullad6kot a specidlis gyiijt6jdrmfibll 26rt rendszeni kontdnerbe tirltik, illet6leg a zArt
kont6nert (feldpftmdnyt) tiritds ndlkril a tovdbbsziillitdsig ideiglenesen t6roljdk.

8. Telepiil6si szilirdhulladEk lerak6 tetep (a tovibbiakban: hullad6klerakd): rniiszaki
vddelemmel ldtesitett, folyamatos ellen6rz6st biztositd rendszerel e116tott, a szildrd
hullad6k ftild felszindn vagy ftildben tdrt6n6 drtalmatlanitdsrira szolg6l6 mttargyak 6s
kiszolgdl6 l6tesitmdnyek dsszessdge.

9, Nagydarabos hullad6k (lom): a telepiildsen ahlztartisokban keletkezett azon hulladCk
(hrlztartfsi berendezdsi, felszerelesi targyak, eszkdzok ds anyagok), arnely a
kdzszolgdltat6s keretdben rendszeresitett t6rol6 eddnyzetben nem helyezhet6 el.

10. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): nrinden szervesanyag-tartalmt
hulladdk, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdl6idnyek vagy
enzimek segftsdgdvel) lebonthato.

11. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szimfi mell6kletben felsorolt
tulajdonsigok kdziil eggyel vagy tdbbel rendelkeiik, illetue ilyen anyagokat vagy
dsszetevdket ttrtalmaz, eredete, dsszetdtele, koncentrdci6ja miatt az egEszsdgre,-a
krirnyezetre kockdzatot j elent.

12. rlrtalmatlanftis: a hullad6k okozta kdrnyezetterhel6s cs6kkent6se, k6rnyezetet
veszllyeztet6, szennyezd, kiirosit6 hatdsdnak megsztintetdse, kizdras a - a k6inyezet
elemeit6l ttirt6n6 elszigeteldssel vagy anyagl min6idg6nek megv6lt oztat6s6val -, aHgt.
3. szdmri melldkleteben felsorolt eljdrdsok valamelyikdnek alkalm az6s6val.

13. Kezel6s: a hullad6k veszdlyeztetd hat6sainak csdkkentdsdre, a kdrnyezets zewryez1s
megel6zdsdre 6s kizar6s6ra, a termeldsbe vagy a fogyasztdsba trirtdn6 visszaveze6sdre
ir6nyul6 tev6kenysdg, valamint a kezeldst megval6sfi6 eljards alkalmazrisa, bele6rtve a
kezel6ldtesitmdnyek ut6gondozdsdt is.

la' Begyfijt6sl a hullad6knak a hulladdk birtokosait6l tdrrdnd dtvdtele a hullad6k birtokosa
vagy abegytijt6 telephelydn, tov6bbii a begyiijtdhelyen (gyiijt6pontokon, hullad6kgytijt6
udvaron' t6rol6-, kezel6telepen) ds a tov6bbi kezjlds drdekdben t6rtdn6 osszegfii;ies,
vdlogatris a begyrijt6 telephely6n.

1J' Szdllftds: a hulladdk telephelyen kfviili mozgatrisa, beledrtve a szdllitm6n yoz6st es a
fuvarozdst is.

16. Kiizteriilet kezeldje: Hidas Krizsdg Onkormanyzata

IX. FEJEZET

Hatrilyba l6ptetd ds itmeneti rendelkez6sek

16.$

(1) E rendelet 2003. janudr l -j6n l6p hatdlyba. Kihirdet6s6r6l a jegyz6 gondoskodik

Mddosftotta: a l4D0l2.(xII.30.) szdmrl dnkormdnyzati rendelet, a 12.g. hat6lyos 2013. janu6r l-t6l
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Hidas, 2002-12-24

Vajda P6tern6 sk.
polgarmester

Zdr a tI6k:

Megalkotta: a kdpviselotestiilet a2002. december 20. napi til6s6n.

Kihirdetve: 2002. december 23.
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Omb<tli Zsuzsanna sk.
jegyz6

Ombctli Zsuzsanna sk.
jegyz6

M5dositotta: al4t20l2.(xll.30.) sz{mri dnkormanyzati rendelet, a 12.$' hatalyos 2013' januar l-t6l



1. szemt melldklet

Hidas k6zs€g szemdtszrillit6sba bevont utc6i :

J6kai utca
Kossuth Lajos utca
Dedk utca
D6zsa utca
Arp6d utca
Sz6chenyi utca
R6zsa utca
Bajcsy Zs.utea
Rak6czi utca

Pet6fi utca
M6ricz Zs. vtca
Bem utca
Kdlcsey utca
Arany Jfnos utca
Zrinyi Utca

Vdrdsmarty utca
Tam6si Aron utca
Ady utca
J6zsefutca
Radn6ti utca

Erkel Ferenc utea
S6gvari Endre utca
Mad6ch utca
Bdke utca
Szabads6g utca
Kod6ly utca
Bart6k utca
E0tv0s utca
Ak6c utca

M6dositotta: a 1412A0,(XIL30.) sz6mrl bnkonn6nyzati rendelet, a 12.g. hat6lyos 2013. januar l-t6l


