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Mezod K<izsdg Onkorm6nyzata
6 I 20| 5 .(V L 24. ) onkorm finyzati rendelete

A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatisr6l t

Mez6d K<izsdg K6pviselo-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny SS. $ (4)
bekezd6sben kapott felhatalmazds alapjiin, Magyarorszilghelyi <inkormilnyzatair6l sz6l6 201l.
6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l) bekezdds 19. pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. ttirv6ny 35; $ (1) bekezd6sben foglalt feladatk<ir6ben elj6rva a kovetkezoket rendeli
el.

I. fejezet
Altalinos rendelkez6sek

1. $

(1) A rendelet hatillya Mezod kdzs6g kozigazgatlsi teriiletdn a hullad6kgazdrilkod6si
k<izszolg6ltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy hasznrll6ira (a
tovSbbiakban egyiitt: ingatlanhaszn6l6) terjed ki. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s
a telepiilds telj es k<izi g azgatisi teri.il et6re kiterj ed.

(2) E rendelet hatrllya a gazdiikod6 szewezet ingatlanhaszn6l6 tev6kenys6ge sor6n k6pz6ddtt
hi.ztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdt kepez6 elkiil<inftetten gyrijt<itt hulladdkra
akkor terjed ki, ha azt a gazditlkod6 szervezet ingatlanhasznilo akozszolgitltat6nak adja At
kezel6sre.

(3) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6nv
6s v6grehajtilsi rendeletei szerinti tartalommal kell ertelmezni.

2.$

(l) A kcizszolg6ltatris
a) az ingatlanon cisszegytijtcitt - elkiilcinitetten gytijtcitt 6s vegyes - teleptil6si hullad6k (a
tov6bbiakban: hullad6k) rendszeres elsz6llit6s6ra,
b) a hullad6k rirtalmatlanitils6t, hasznosit6sifi szolgilo l6tesitm6ny mtikcidtet6s6re,
c) a begytijt<itt hulladdk 6rtalmatlanit6sra 6s/vagy hasznosftdsra tcirtdno htadisira,
d) a hulladdkgytijt6 szigetre telepftett gytijt6eddnyben elhelyezett elkillcinitetten gyrijt6tt
hullad6k elszilllitisfira, komyezet6nek tiszt6ntart6s6ra
e) azingatlanon keletkezo nagydarabos, a lomtalanit6s k<ir6be vont lom hulladdk gyrijt6s6re
€s szilllitisira
terjed ki.

(2) Az onkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6st a D6l-Kom D6l-DunSntrili
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft-vel, mint kozszolg6ltat6val (a tov6bbiakban:
kozszolgiitat6) kdtdtt hullad6kgazdrllkodrlsi k<izszolg6ltatdsi izerzbddst ritjrln biztositja.

(3) A kozszolgiltato a hullad6kgazd6lkod6si tevdkenyseget - a szolgiiltat6s6rt val6 ieljes
feleloss6gdnek fenntartiisa mellett - alv6llalkoz6val i s v6geztetheti.

3.$

(l) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont tertileten a term6szetes szem6ly ingatlanhas zn1lo
6s a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k6telezett gazdrilkod6 szewezet k<jteles a
kozszolgilltat6st i g6nybe venni.

1 Egys6ges szerkezetbe foglalva a iegyz6 itltal a 8/2ot6.(xll.5.) cinkormdnyzati rendelettel . zorT.janu;ir 1-j6t6l
hatiilyos szoveg.
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(2) A gazd6lkod6 szewezetek k<itelesek a keletkezett teleptil6si hullad6kaikat a lakoss6gi
hullad6kokt6l elktil<initetten gyrijteni, es ahilztartrisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk r6sz6t
kepezo vegyes hullad6kot kcitelez6en a kozszolgdltat6nak 6tadni, fiiggetleniil a vfgzett
tev6kenysdg jellegdt<il. Lakoss6gi t6rol6ed6ny esetdben gazdilkod6 szervezet rdsz5re

befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

4.$

Az onkorm inyzat 6s a k6zs zolgilltatto a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ell6tSsrir6l r6szletes kdzszolg6ltatiisi szerz6ddsben 6llapodnak meg, amely tartalmazza a

tev6keny sd g ellittitsitnak hat6mapj ait 6 s i d6tartam 6t i s.

s.$

A kdzszolgiltatb 6s az ingatlanhaszn6l6 irfsban kdzszolgfitathsi szerz6d6st k<it egym6ssal

a kdzszolg6ltatris ig6nybe v6tel6re. A szerzodds megk<itds6nek elmarad6sa vagy kds<ibbi

megkrit6se nem mentesiti a kdzszolgilltat6t a folyamatos rendelkez6sre 5ll6s, az

ingatlanhaszniiot akozszolghltat6s kdtelez6 ig6nybevdtele es a diifizet6s teljesit6se al6l.

Az (l) bekezd6sben foglalt kozszolgilltatisi szerz6d6s tartalmazza kiil6n<isen:

a) a kozszol gfltat6 me gnevez 6s 6t, sz 6khel y6t,

b) a kdzszolgriltatSst igdnybe vev6 ingatlanhaszn6l6 6s amennyiben a szem6lye elt6r, az

ingatlantulaj donos adatait,
c) az ingatlan cim6t,
d) a krizszolg6ltat6shoz igenybe vett hullad6kgytijt6 ed6ny rirmdrt6k6t, databszttmft,

tipus6t.

II. fejezet
A kiizszoleiltatis ellitisfnak rendie 6s m6dia

1. A kozszolgriltat6 kozszolgSltat6ssal kapcsolatos jogai 6s k<itelezetts6gei

6.$

(1) Akozszolg6ltat6
a) azingatlanon keletkezett hullad6k begyrijt6s6r6l heti egy alkalommal,

b) a szelektiv gytijtSszigeteken elhelyezett gytijt6eddnyek tirit6s6r6l sziiks6g szerint, de

havonta legal6bb egy alkalommal
kriteles gondoskodni.

(2) A begyrijtds rendj6nek rlszletszabillyait (irtvonal, sz6llit5si nap) a kizszolgilltato az

<inkorm rlnyz attal e gy eztetett m 6 do n 6ll apitj a m eg.

(3) A sz6llit6s id6pontj-aban bekovetkezett v5ltoz6sokr6l a k<izszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6t

- a viltoz6s bek6vetkezte elott 15 nappal - ir6sban, vagy hirdetm6ny ritj6n koteles

thj1koztatni.

7.$

(l) A kozszolg6ltat6 a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s keret6ben a hullad6k elsz6llitSs6t

megtagadhatja:
a) a szerzod6st6l elt6ro mdretri trirol6eddny kihelyezdse eset6n,

(2)
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b) a hullad6k nem szabv6nyos, zhrt tarol6ed6nyben, a t<ibblethullad6k nem a

kd zszol giit at6t6 I v6s rirolt j el zett zs ikb an kertil kih el y ez6sr e,
c) a gytijtoeddnyben a teleptil6si szilird hulladdk k<irdbe nem tartoz6 anyag kertilt
elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k5- 6s epit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezl anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagybefagyott zsirad6k, gyfl6kony vagy robban6 ffiyag,
nagyobb terjedelmti vagy srilyri tSrgy), amely veszlLyezteti a hulladdkszrillit6ssal
foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a gyrijt6berendezdst, illetve
6rtalrnatlanit6sa sor6n vesz5lyezteti a k<imyezetet,
d) vagy kortil<itte szab6lytalanul annak mozgatfusSt 6s tirit6s6t akad6lyoz6 m6don
t<ibblethullad6k kenilt kihelyez6sre,
e) a tdrol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6diis veszdlye fennSll (nem lezSrt, illetve s6rtilt
ed6ny)
f) a klzszolgaltato a trirol6ed6nyt jrirmtivdvel <inhib6j6n kiviil nem tudja megk<izeliteni
v agy az edenyzet mozgatisa akad6lyozott
g) amennyiben tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil a t6rol6ed6nyek matricijanak
hiSnya, illetve s6riil6se eset6n.
Az (l) bekezd6sben meghatilrozott esetekben a kdzszolgilltat6 az ingatlarrtrasznilllt
ir6sban, halad6ktalanul 6rtesiti a hulladdk elsz6llitilsa megtagadirs6nak t6ny6nil 6s okar6l.
Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a megtagadrlshoz vezeto okot vagy okokat megsziintetni,
illet6leg a megsztintet6sr6l gondoskodni.
A hullad6k elsz6llit5s6nak (1) bekezd6sben meghatilrozott okb6l tdrtdn6 megtagadhsa az
ingatlanhasznill6kozszolgSltatisi dijfrzet6si k<itelezettslgltnem 6rinti.

Az tirit6si mtivelet soriln kisz6r6dott hulladdkot krizszolg6ltato a begyiijtdsi folyamat
megszakithsdval, k6sedelem n6lkill, marad6ktalanul k<iteles feltakaritani.

8.$

Az <inkorminyzat biztositja akozszolgilltat6 javasl ata alapjfun a kdzter0let ingyenes haszn1latfi
a gyfit6edlnyek 6s gytijt<iszigetek kihelyezdslhez,tdrolilsirhoz, 6s megk6zelit6s6hez.

e.$

(1) A nagydarabos hullad6k szewezett gyrijt6s6rdl 6s elsz6llft6srir6l (lomtalanitas) dvente
legalribb egy alkalommal a k6zszolg6ltat6 az illtalameghirdetett lomtalanit6si idoszak alatt
t6rft6smentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanit6s id6pontj6r6l a k<izszolgilltat6 minimum egy h6ttel kolibban drtesiti a
lakoss6got.

(3) A lomtalanitSs sor6n akozszolgilltat6 kizhr6Iag a nem vesz6lyes nagydarabos hullad6kot
szilllitja el. Lomhullad6kk6nt sem kertil elsz6llit6sra az 6pit6sivagy bont6si hullad6k (sitt),
a gumiabroncs, gdpjr{rmti roncs, veszdlyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint
elkiilcinitetten gytijthet<i hullad6k.

2. Az ingatlanhaszn6lo kdzszolgSltatdssal kapcsolatos jogai 6s k<itelezetts6gei

10.$

(1) Azingatlanhasznil6 azingatlanteriiletdn kepzodo hullad6kot azingatlanrin hulladdkfajtdk
szerint elkiildnftetten gyiijti, 6s

a) a vegyes hullad6kot akozszolgfultat6nak rendszeresen iiadja,
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b) a papir-, iiveg- 6s mtianyag hullad6kot a hullad6kgyujt6 szigeten elhelyezett megfelel6
gffit6ed6nybe helyezi,
c) a z<ildhullad6kot els6sorban komposztillja, ha ennek feltdtelei nem rlllnak rendelkezdsre,

az a) pont szerint a vegyes hullad6kkal egyiitt helyezi el a gyiijt<ieddnyben.
A hullad6kgazd5lkod6si kdzszolg6ltat6s tekintet6ben a kizszolgSltat6 6s az

ingatlanhasznillo kriz<itti szerz6d6ses jogviszonyt - a szerzod6s ir6sba foglakis6n kiviil - a
krizszolg6ltat6 rendelkezdsre rllkisa vagy a kdzszolgrlltatris elsri ig6nybevdtelehozzal6tre.
A hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 gyrijt6eddnyt, illetve annak p6tl6s6t az ingatlanhasznttlS
kdteles biztositani.
A hulladdk krizszolg6ltat6nak t<irt6n6 (1) bekezdds a) pont szerinti ifiadilsa a gyrijt6eddny

kdzteriiletre helyez6s6vel tdrt6nik. A gyujt6eddnyt a sztllitilst megelozo nap 18 6rifi6l, a

szrillitris napj6n legk6s6bb 6 6riigkell kihelyezni, 6s a szillliths napjrln legk6sobb 21 6rhig
a kOzteriiletr<il el kell t6volitani.

11.$

(l) Azingatlanhasznill6 a gyrijt6ed6nyben azingatlanon keletkezS hullad6kot t<im<irit6s n6lktil,
.frgyhelyezheti el, hogy annak fedele zinhat6legyen, valamint az a hullad6ksz6llitris sor6n

a kdzszolg6ltat6 alkalm azottainakeg6szseg6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a gepi iirit6st
ne akad6lyozza, az iiritti berendez6st ne kdrositsa.

(2) A gffit6ed6nybe tilos mdrgezS, vesz6lyes, robban6 vagy olyan hulladdkot rakni, amely a

kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi eps6g6t vagy 6let6t veszllyezteti, vagy

begytijtdse sordn a g6pkocsi mtiszaki berendez6s6ben rong6l6d6st idlzhet el6,

6rtalmatlanit6sa.4rasznositSsa sor6n veszllyezteti
6rtalmatlanit6/hasznosit6 telep mtiszaki berendez6seit.

a k<imyezetet, vagy az

(3) A gyujt6ed6ny folyamatos tiszthntartfusa az ingatlanhasznii6 feladata. A gytijt6ed6nyt

sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani 6s fertotleniteni.
(4) A kcizteriiletre kihelyezett gytijt6ed6ny nem akadiiyozhatjaajirmi6s gyalogos forgalmat

6s elhelyez6se egy6bk6nt sem jrlrhat baleset vagy kilrokozhsvesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

(5) Tilos a gffit6ed6ny k<irny6k6t, megk<izelit6si ritvonal5t titrgyak elhelyez6s6vel vagy

parkol6 g6pj6rmrivel oly m6don elzfurni, amely a gyrijtded6nynek a gyakorlatban kialakult

m6don t<irt6n6 iiritds6t akadillv ozza.

12.$

(1) A kozszolgflltat6sban rendszeresitett - a rendelet mell6klet6ben felsorolt - gyrijt6eddnyek

kriziil az ingatlanhasznfi6 vtiasztla ki a hulladdk gytijtds6hez haszn6lt eddnyt. A
gyrijt6eddnyt rigy kell kiv6lasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hullad6k

mennyis{g6vel, figyelembe v6ve a begyiijt6s gyakoris6girt 6s az 6rintett ingatlant haszn6l6

term6szetes szem6lyek szimht.
(Z) A szerz6dott rinartalmf ed6nyzetben elhelyezheto hulladdkmennyis6get alkalomszeriien

meghalad6 hullad6k kizir6lag a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt jelz6ssel ellStott zsiikban

helyezhet6 el. A jelzett zshk ira tartalmazza a hulladek elsz6llit6sanak, kezel6s6nek 6s

6rtalmatlanit6s6nak k6lts6g6t. Amennyiben a ttjbblet vegyes hulladdk elhelyez6se nem a

jelz6ssel ell6tott zs6kban kertil kihelyez6sre, rigy a kozszolgilltat6 a t6bblethullad6k

elsz6llit6s6t megtagadj a.

(3) A melleklet al pont:,eUan meghathrozott tarol6ed6ny hasznillata csak a lak6ingatlant

egyedtil 6s 6leffitelszer[ien hasznitl6 ingatlanhasznSl6 rcszere enged6lyezheto.

f+l a i:l bekezddsbenmeghatdrozott esetbenazingatlanhaszn6l6 kdteles aiegyzi| 6ltal kiadott

igazol6s benyfjt6s6val nyilatkozni a szolgiitattts ig6nybev6telenek helye szerinti

(3)

(4)
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kozigazgat6si cimen bejelentett szem6lyek szimitr6l vagy az ingatlan funkci6jrir6l 6s
hasznilatinak m6dj6r6l. A 60 literes gyrijtrieddnynek megfelel6 kcizszolg6ltat6si dij
alkalmaziisilra a nyilatkozatbeadits6t k<ivet<i h6nap els6 napjrit6l kezdod6en keriilhet sor.
Az ingatlanhasznii6 k<iteles az egy hi.ztartisban 616 szem6lyek szhmhban bekdvetkezett
vSltozhst a vflltozfs bek<ivetkez6s6t6l szirmitott 15 napon beltl a krizszolgdltat6 rlszere
bejelenteni.

(5) Amennyrben a kozszolgfitat6 meg6llapitja, hogy az ingatlanhaszn6l6 M egyhintartfusban
6lo szemdlyek szirma tekintetdben tett nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a val6tlan
tartalmir nyilatkozat benyirjt6s6nak id6pontj6ig visszamen<ileg I db l20liter rirtartalmri
trirol6ed6ny heti egyszei tirit6si gyakoris6g figyelembev6tel6vel meg6llapithat6
szemdtsziillitdsi dij 6s a 60liter rirtartalmri tilrol6ed6ny utrln megfizetett szemetszilllit6si dij
kiikinbcizet6nek egy<is szegi megfizet6s6re.

13.$

A k<izszolgiltaths megszervezls5hez 6s a dij szfimliu;ilsirttoz sztiks6ges adatokat - az ir6sba fog-
lalt szerzi|dds elmarad6sa eset6n is - az ingatlanhasznSl6 kdteles bejelenti, illetve akozszolgill-
tat6 felhiv6sSra (sajt6, sz6r6lap, lev6l ritjan is) az adatszolgilltatSsnak k<iteles eleget tenni.

14.$

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban villtozirs k<ivetkezik be, azij
tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen k<iteles avilltozhs tdnyet
15 napon beltil ir6sban bejelenteni akozszolg6ltat6nak.
Az (I) bekezd6sben foglalt bejelent6s megt6tel6ig - a bejelent6s elmulaszt6sa eset6n a
bejelent6st kdvet6 h6nap 1. napj6ig - a kcizszolgilltatfus dijit a kor6bbi ingatlanhaszn1lo
kciteles megfizetni.

15.$

Az alkalmazott tSrol6ed6ny adataiban bekdvetkezett villtozilst a kozszolgrlltat6nak 3
munkanapon beliil ir6sban be kell jelenteni.

3. Az iidtil<iingatlanok ds az idolegesen hasznrllt ingatlanok, akozszolgrlltatris sztineteltet6se

16.$

Az tidtilok6nt hasznositott ingatlanok tulajdonosai akozszolgilltatSs ig6nybev6tel6re m6jus 1-
t6l okt6ber 31-ig ktitelesek, az eves kozszolgl,ltat6si dij fel6t fizetik, a kozszolg6ltat6s
sziineteltet6s6t nem k6rhetik.

17.$

(1) A kozszolgilltat6s ig6nybe v6tel6re eglsz 6vben kdtelezett, a t6rol6ed6nyt egyediil
hasznilS, ir6sbeli k<izszolg6ltat6si szerz6d6ssel rendelkezo ingatlanhas znil6 a
k<izszolgaltatiis sztineteltet6sdt a bejelentdstol sz6mitott legfeljebb 1 6v id6tartamra fr6sban
k6rheti, amennyiben ingatlandt k6t napt6ri h6napnrll hosszabb ideig nem haszn6lja. A
sziineteltetds idotartamfira az ingatlantulajdonos - a bejelentdst krivet<i id6pontt6l
kezd<id6en - mentesiil a dijfizet6si kdtelezettsdg al6l. A bejelent6st legk6xibb a

(2)
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sziineteltet6s megkezd6s6t megelozl 8 munkanappal bezir6lag, a kozszolg|ltat6 r6sz6re
ir6sban, lev6l, fax vagy e-mail formrij6ban kell eljuttatni.

(2) Az (1) bekezddsben foglalt bejelentdst a szerzoddses viszonyban rill6 ingatlanhaszniif
vagy meghatalmazottja teheti meg.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 bejelent6s - legal6bb
8 munkanappal a sziineteltetds lejifia el6tt - megismdtelhet6.

(4) A bejelentdsben foglaltak val6srlgtartalmitt a kozszolgiltat6 ellen6rizni jogosult.

Amennyiben'a k<jzszolgilltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlanhasznill6 sztineteltet6sre

vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, a sztineteltet6st visszavonja, a kozszolg6ltat6si dij
visszamen6leg egy risszegben esed6kessd v6lik.

(5) Ha az ingatlan a sztineteltet6si id6tartam lejrlrta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak tdnydt a

kozszolgilltat6val szerz6d<itt ingatlanhasznii6 vagy meghatalmazottja kdteles legaldbb 3

nappal kor6bban a k6zszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal bejelenteni.

(2)

III. fejezet
A hullad6kudvarok 6s wiiit6pontok ie6nvbev6tele 2

18.$ 3

Az elktil<initetten gyujtritt hullad6kot azingatlanhasznill6 akozszolgilltat6 iital tizemel-

tetett hulladdkgnijt6 pontra, hulladdkgytijt6 udvarba, 6tvdteli helyre vagy akozszolgfil-
tat6s k<lr6be tartoz6 hullad6kot kezelo l6tesitm6nybe (a tovr{bbiakban egyiitt: hullad6k-

udvar) is sz6llithatja, 6s ott a k<izszolg6ltat6nak 6tadja, illetve ktildn gytijt6ed6nyben

elhelyezheti.
A teleptil6s lakosai szdmira ig6nybe vehet6 hullad6kudvar cfm6r6l a kozszolgflltat6 a

helyben szokfsos m6don a telepiil6sen 6s honlapj5n nffit tfujlkoztatilst. A kdzszol-

g6ltat6 a honlapjrin 6s a hullad6kudvarban kozzlteszi tov6bbf a hullad6kudvar nyitva

tart6si rendj6t, a gyrijthet6 egyes hulladdkokra 6s az igdnybe v6tel m6dj6ra, mennyis6gi

korlStokra vonatkoz6 t6j6koztat6st is.

A kozszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabillyzatiban meghat6rozza a tetm6-

szetes szem6ly ingatlanhasznill6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hulladdkok

mennyis6get. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 az (l) bekezd6sben foglalt hulla-

dfkudvari szolgilltathst csak rigy gyakorolhatja, ha egy6bk6nt a hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolg6ltat6si dij at megfizette.

(3)

IV. fejezet
19.$4

V. fejezet
Hatrilvba l6ptet6 rendelkez6sek

2 A fejezetcimet m6dositotta a 8/2016.(Xll,5.) cinkorm6nyzati rendelet 1. 5 (1) bekezd6s. Hatillyos 2077. janu6r

1-j6t6l.
3 A g szoveg6t m6dositotta a 8/2016.(Xll,5.) rinkorm6nyzati rendelet 1. S (1) bekezd6s. HatSlyos 2017 ' janulr t-

j6t6r.
4 A fejezetcimet 6s a 19. S szciveg6t hatiilyon kiviil helyezte a S/2016.(Xll,5.) onkormdnyzati rendelet 1. 5 (1)

bekezd6s. Hatiilyos 2017. janu6r 1-j6t6l.
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20.$

(1) E rendel et2Ol5.jrilius 1. napjrtur lep hatrilyba.
(2)Hatity6tveszti atelepiildsi szilirdhullad6kkezel6s6vel kapcsolatosk6zszolgfltatrisr6l sz6l6

912002.(XlI.l6.) iinkormrinyzati rendelet, a m6dositils6r6l rendelkezil l0/2003.(KI.l5),
8/2009.(IX.30.), 10/2009.(XII.18.) 6s 10/2010.(XII.20.) tinkormrlnpati rendeletekkel
egyutt

21.$

Ez a rendelet a bels6 piaci szolgiltatrisokr6l sz6l6 2006/123/EK irdnyelvnek val6 megfeleldst
szolgrilja.

Mez6d,2Ols.jnnius 18.

Merk Zsolt sk.
polg6rmester

A rendelet kihirdetve.
2Ols.jfnius 24.

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyzb

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyzb

mell6klet

Kiadmfny hitel6til:
2017.janu6r 6.

a) 60 literes szabvdnyos gyiijt6eddny
b) 80 literes szabvinyos gytijt6eddny,
b) 120 literes szabviinyos gyiijt6ed6ny,
c) Egyedi jel6l6ssel jeldlt zs6k.


