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M6gocs v6ros kdpvisel6 testiiletenek 412003 (IV.l.) <inkormdnyzati rendelete
A k<iztisztas6gr6l, valamint a teleptil6s szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6sr6l ds

annak igenybev6tel616l

fe!*gv
I, 2018 FEHR

ttlt2l Vt6gocs V6ros Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete az Alaptdrveny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben, valamint a 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 35.$-a alapj6n Magyarorszdg helyi
cinkormdnyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny . 13.$.(l) bekezd6s 13. pontj6ban

meghatixozott feladatk<ireben elj6rva a kcivetkezoket rendeli el:

I. Fejezet

Altal6nos rend elkez6sek

1.$

(l) Jelen rendelet celja, hogy M6gocs v6ros kozigazgatisi tertilet6n a lakoss6g

egdszseg6nek vedelme, valamint M6gocs viiros termdszeti ds epitett kdrnyezetdnek

meg6v6sa drdekeben a teleptil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kozszolgiitat6st ds annak

kritelezo ig6nybevdteldt biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat 6s

hat6sk<irciket, jogokat, k<itelezetts6geket, tilalmakat 6s jogkdvetkezm6nyeket a helyi

saj 6toss6goknak megfeleloen rendezze.

(2) A rendelet hat6lya M6gocs v6ros kdzigazgatdsi teriilet6n beliil a rendszeres

hullad6ksz6llit6sba bevont, helyi krizszolg6ltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,

birtokosairavagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki.

A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont tertiletek jegyzeket az 1. sz6mu mell6klet

tartalmazza.

Mrl go cs Vd ros On ko rm 6n y zatinak K6pvis el6-testiilete

12t2009. (xrr.27.),8t2009. (x. 01.) ,u20tt. (rr. 03.) ,
a 7 12012.(YI.01.),1/2013.(II.05.), l0/2013.(VI.l0.),
2012015. (XII.28.) valamint a 7 12016. (VI.29.)
rendelet6vel m6dositott

412003. (IV. 01.) rendelete

A kiiztisztasfgr6l, valamit a telepiil6s szik{rd
hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgSltatfs16l

6s annak kiitelezd ig6nybev6tel6r6l

(a m6dosit6ssal egys6ges szerkezetbe foglalt szoveg)
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3. A ktizszolg6ltat6s azingatlantulajdonos 6ltal a kozszolg5ltat6 sz6llit6eszkozeihez
rendszeresitett gytijtoed6nyben, vagy a rendeletben megjelolt egy6b m6don az ingatlanon
<isszegytijt<itt 6s a kcizszolg6ltat6 rendelkezesere bocsitott teleptl6si szil6rd hullad6k
begytijt6sdre 6s rendszeres, illetve alkalmi elszdllit6sdra; az ingatlanon dsszegytijtott
lomtalanit6s kiirdbe vont telepiil6si szil6rd hulladdk - a k<izszolg6ltat6 6ltal meghatdrozott
idopontban es helyen tdrtdno - begytijtds6re es akozszolgirltat6 6ltali elszdllit6sdra;
hullad6kkezelo telepek, hullad6klerak6k 6s a hulladdk 6rtalmatlanitris6t szo19616

ldtesitm6nyek letesit6sdre, mrikridtet6sdre 6s i.izemeltet6sdre; valamint a fent meghat6rozottak
szerint gytijtcitt, begyujtritt 6s elsz6llitott telepiil6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanitdsdraterjed
ki.

2.$

(l) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult 6s k6teles igenybe venni a helyi
kozszolg6ltat6st.

t:l1Z; A gazddlkod6 a Hgt. rendelkezdseire tekintettel kotelesek a keletkezett telepi.ildsi
hulladdkaikat a lakoss6gi hulladdkokt6l elktilcinitetten gytijteni, es ahtztart6si hulladdkhoz
hasonl6 hulladdk reszet k6pezo vegyes hullad6kot kritelez6en a Kozszolg6ltat6nak 6tadni,
ftiggetleniil a v egzett tev6kenys6g j elleg6tol

(3) A helyi kotelez6 kdzszolgiiltat6sra vonatkoz6 kozszolgiitatdsi szerzodds ldtrej<in a
helyi krizszolg6ltat6s elso igdnybevdtel6vel.

II. Fejezet

A ktizszolgiltat6s ellitdsdnak rendje

3.$

(1) Mrigocs v5ros tinkorm6nyzatinak kdpviselo testiilete a telepi.il6si szil6rd hulladdk
tekintet6ben fenndll6, a hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s megszervezl,sdre ds fenntartds6ra
ir6nyul6 kcitelezettsdge teljesitdsdnek drdekdben 6nrill6 kozszolgiitat6st szervez.

I4lQ) Mdgocs v6ros kozigazgatdsi tertilet6n
teljesitds6re kizir6lagosan jogosult hulladdkkezel6
Kdzszolg6ltat6).

a hulladdkkezel6si kdzszolgdltatris
a Ddl-Kom Kft. (elen rendeletben:

t5l1:; telepiil6si szilard hulladdkot csak az e.l;e a cdlra kijel6lt 6s legdlisan mtikodtetett
hulladdklerak6 telepen - mely a krikdnyi hulladdklerak6 - vagy a kcizszolg6ltat6 6ltal
alkalmazott egy6b, jogszabrilyban megengedett m6don a vonatkoz6 tizemeltet6si szab6lyok
6s eloir6sok szigorri betart6siival szabad elhelyezni.
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3. Az rinkormiLnyzat gondoskodik a kdzszolg6ltat6 javaslata alapjitn a gyrijtopontok, valamint a

lerak6hely kijelcil6s6r5l, a l6tesitm6nyek megval6sit6sar6l 6s mtikcidtet6s6r6l a ktizszolg6ltat6

0ddn, valamint biztositja a kciztertilet haszn6lat6t az indokolt mennyis6gti gytijtoeddny

kihelyezes6hez, t6rol6s6hoz 6s megkdzelitdsdhez.

4.$

t6l(1) A hulladdksz6llit6si kozszolgdltat6s heti 1 alkalommal tartand6.

(2) A szeryezett kdzszolg6ltatdst ig6nybevevok sz6m6ra a szabvirnyos t6rol6eddnyek

haszniiata kdtelezo.

s.$

(1) A kdzszolgiitato a telepi.il6si szildrd hullad6kot ingatlanonk6nt heti I alkalommal

kciteles elsz6llitani. A sz6llit6s m6dj6r6l ds idejdrol azingatlantulajdonost akozszolgdltato

- bel6t6sa szerint - ir6sban vagy kozzetdtel rid6n tdjekoztatja.

(2) A krizszolgdltat6 az ipari, kereskedelmi 6s szolg6ltat6 tiirsas6gokkal egyedi

szerzod6st kdt.

III. fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

t7l(1) Az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6val kotelezoen megkdtendo egyedi

kdzszolgiitatdsi szeruodes alapj6n koteles a M6gocs Varos Onkorm6nyzata iital szetvezett

kdzszolg6ltat6s igenybevdtel6re: az ingatlan6n keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k e

rendeletben eloirtak szerinti gytijt6sdre, valamint a sz6llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a

kozszol g6ltat6nak tdrt6no ittaddsra.

(2) Az ingatlantulajdonos azingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba kertilt telepiil6si szil6rd

hulladdkot a komyezet szennyez6set megelozo, kfurositdsttt kiztro m6don kdteles gytijteni,

es ahhoz a kdzszolgdltat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett t6rol6eddnyt koteles igdnybe

venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gytijtdse sor6n megfelelo gondoss6ggal kell

elj6rnia annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6

kozeruetet ne veszdlyeztesse, a termdszetes 6s dpitett kcirnyezetet ne szennyezze, a novdny-

es 6llatvil6got ne k6rosftsa, a kdzrendet es a kdzbiztons6got ne zavatja, es az ingatlan6n

keletkezo hullad6k mennyisdg6t alacsony szinten tartsa.

319 2018.02. 19. l5:41



MHK JogszabO ly szolgOltatOs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed8dr 1 eo4dt3 eeOe...

(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyben az ingatlanon szokdsosan keletkezo
hullad6kot tomciritds n6lkiil 6gy helyezheti el, hogy annak fedele zilrhato legyen, valamint
az a hulladdksz6llit6s sor6n akdzszolgdltato alkalmazottainak egdszsdgdt ne veszelyeztesse,

a g6pi iirit6st ne akad6lyozza, az i.irito berendezdst ne kiirositsa.

(5) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tafialmaz, amely cisszetcimcircidritt vagy
befagyott, vagy a benne l6vo hullad6kot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt az

eloirt m6don kitiriteni nem lehet, a tulajdonos kciteles a visszamaradt hulladekot fellazitani
6s a tdrol6ed6nyt haszn6lhat6vd tenni.

7.S

(1) A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mergeziS aflyag,
6llati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy robban6 anyag, ko ds

6piilettormeldk, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, stb.), amely veszdlyezteti a

hulladdksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, megrongdlhada a

gytijtoberendez6st, drtalmatlanit6sa sor6n veszdlyeztetheti a krirnyezetdt, a telepiildsi szil6rd
hulladdkkal egyiitt egy6b okb6l nem gyujtheto, illetve nem minosiil teleptildsi szildrd
hullad6knak.

(2) Ha a kozszolgSltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hulladdk nem a

kozszolgrlltat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett ds a kcizszolg6ltat6t6l etvett
tiirol6ed6nyben vagy m6s gytijtoeszkozben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett
tdrol6ed6ny a kozszolgrlltat6 6ltal alkalmazott gdpi tiritdsi m6dszerrel az
ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem i.iritheto; yagy a t6rol6edenyben az (1)
bekezddsben megjelcilt anyagot, ttrgyat helyeztek el; illetve az triltdltritt, a kitiritdst ds a
hullad6k elszSllit6sdt jogosultak megtagadni. A kitirit6s ds a hullad6k elsziillit6s6nak
megtagad6s6r6l a kozszolgiitato az ok feltiintetdsdvel drtesiti az ingatlantulajdonost. Az
emiatt el nem szdllitott hulladdk elsz6llit6srirol az ingatlantulajdonos kriteles gondoskodni.

8.$

A t6rol6eddnyeket sztiksdg szerint, de legalibb dvente 4 alkalommal ki kell tisztitani ds
fertotleniteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenftdse az ingatlantulajdonos
fe I adata, annak k6l tsd g e i az ingatlantul aj dono s okat terhe li.

e.$

(1) Az ingatlantulajdonos k<iteles a trlrol6eddnyeket a hullad6k elszrillitiisa cdlj6b6l a
k<izszolg6ltat6 6ltal megjel<ilt idopontban, a begytijt6st v6gzo g6pj6rmtivel megkozelitheto
6s tirftdsre alkalmas helyen elhelyezni. A tarol6eddnyt legfeljebb a sz6llitilsi napot
megellzo napon 18 6ra ut6n lehet kihelyezni.

(2) Azokon a tertileteken, ahol a t6rol6ed6nyeket a krizszolg6ltat6nak val6 6tadiis vdgett
kozteri.iletre - a forgalom akadiiyozdsa, illetve krizsdgk6pi okokb6l - nem lehet
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kihelyezni, ott a t6rol6eddnyek elhelyezes6rol az ingatlantulajdonos, vagy krilon
megdllapod6s alapj6n, dij ellendben a kcizszolg6ltat6 gondoskodik.

10.$

(1) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyeket az ingatlan tertiletdn beltil, illetve zitrhato

helyisdgben vagy zitrhato t6rol6ban kdteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illet6ktelen
szemdlyek 6s 6llatok ne fdrjenek hozzit. A t6rol6ed6nyeket csak a 9.$ (l) bekezddsben

megjelolt idotartamban lehet kriztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6ed6nyek elok6szit6-, t6rol6 hely6t tisztdn

tartani, t6len a h6t6l megtisztitani. A begytijt6s alkalm6val szennyezett kdzteriilet
ti sztitdsrir6 I a k<j zszo I galtat6 kdtel e s gondo skodni.

(3) Tilos a t6rol6ed6nyek komyeket, megk<jzelitdsi ritvonal6t tdrgyak elhelyezdsdvel

vagy parkol6 gdpj6rmuvekkel oly m6don lezdrni, amely a t6rol6edenyeknek a gyakorlatban

kial akult m6 don tdrt6no tirit6 s6t akadilly ozza.

IV. fejezet

A kiizszolgiltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(1) A kozszolg6ltat6 krjteles a t6rol6ed6nyek kii.irit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6

gondoss6ggal v6gezni.

(2) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat akozszolgdltat6 ter(tdsmentesen kciteles javitani,

amennyiben a k6rokoz6s neki felrohat6 okb6l k6vetkezik be. A kiizszolg6ltat6nak az ebbol

eredo karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartam6ra helyettesito tarol6ed6nyt kell
biztositani. Amennyiben a karokozSs nem r6hat6 fel a kdzszolg6ltat6nak, a

hasznrilhatatlann6 vSlt t6rol6ed6nyek javitdsa, p6tl6sa, illetve cser6je az ingatlantulajdonost

terheli.

(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hullad6k (lom), tov6bb6 a naponta szokiisosan keletkez6 hdztartdsi

hullad6k mennyis6gdt meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szewezett gytijt6sdr6l,

elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kdzszolg6ltat6 6vente legal6bb I
alkalommal tdritdsmentesen gondoskodik. A hiztartdsi vesz6lyes hulladdk szervezett

gyujt6s6rol, elsziilitirs6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a kdzszolgtitat6 t6rit6s ellen6ben, az

ingatlantulaj dono ssal kdtdtt ktiltjn me g6llapod6s alapj 6n gondo skodik.

(5) A lomtalanit6s idopond6r6l a kdzszolg6ltat6 2 hettel kor6bban ti$ekoztatja a

telepi.il6si rinkorm6nyzat jegyzojdt, aki errol 2 napon beltil a helyben szok6sos m6don

drte siti az ingatlantulaj dono sokat.
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(6) A kozszolg6ltat6 a rendelet hatiiya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot a

jelen rendeletben irt szabilyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt
hullad6klerak6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai kdrnyezetvddelmi
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

V. fejezet

A kiizszolgdltat6s dija

12.S

(l) A ktizszolgriltat6s dijAt az ingatlan tulajdonosa vagy haszn6l6ja egyedi
krizszolgiltat6si szerzodds alapj6n kciteles az egyedi kdzszolg6ltat6si szerzoddsben
reszletezettek szerint a Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 es Vagyonkezelo Zrt"
reszere megfizetni.

(2) Hatdlyon kiviil helyezve

M6dositotta a 2012015. (XII.28.) rendelet
l-tol)

M6dositotta a 712016. (yL.29.) rendelet
1-t6l)

Hat6lyon kiviil helyeile a 1/2013.(VI.10.) rendelet
2013jrinius 10-tol)

VI" fejezet

(Hatdlyos: 201 6. janu6r

(Hat6lyos: 201 6. jrilius

(Hat6lytalan:

r8h3. $

Hat6lyon kiviil helyezve

VII. FEJEZET

Fogalom meghat6rozisok

14.S

E rendelet alkalmaziisiiban:

1. Ingatlan: a kdzszolg6ltat6sba bevont tertileten fekvo egylak6sos lak6- vagy lak6s
cdlj6ra haszn6lt 6piilet, a t<ibb lak6sos 6piilet lak6sonkent, illetve a szcivetkezeti, t6rsashdzi
6ptiletben l6vo lak6s, valamint a nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 azon helyisdgek, amelyekben a

fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk kdpzodik. Jelen rendelet alkalmazdsiiban
ingatlannak minosiilnek a gazdiikodo szervezetek nem lak6s celjdra szolgdl6 azon
helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk k6pzodik 6s a hulladek
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kezel6sdrol nem gondoskodnak az 6r. 3. 5 l2l bekezdds6ben meghatiirozott m6don.

2. Telepiil6si szilird hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban 6s a

lakohi,zak kdzcis haszn6latri helyis6geiben 6s teriiletein, valamint az int|zmenyekben
keletkezo, veszdlyesnek nem minosiilo hulladek,

l. kozterilleti hulladdk.' kdzforgalmri 6s zdldtertleten keletkezo hullad6k,
2. hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 jelleg[i ds dsszetdtelii hulladdk: gazdasiryi v6llalkoz6sokn6l

keletkezo - kiilcin jogszabiiybanmeghatdrozott - vesz6lyesnek nem min6siilo szil6rd
hullad6k, amely a hdztartdsi hulladdkkal egytitt kezelheto.

3. Hullad6kgytijtd udvar (hullad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektiven) begytijtheto
teleptil6si szil6rd, valamint a kiildn jogszab6lyban meghatdrozottak szerint a vesz6lyes
hullad6kok 6tv6tel6re 6s az elsz6llit6sig elktilonitett m6don trirt6no tdrolilsira szolg6l6,
fe I i.i gy e I ette I e I I 6tott, zitrt b e gy ijtohe ly.

4. Hullad6kgyiijtd sziget (gyiijt6sziget): a hL*.artisokban keletkez6, hasznosit6sra
alkalmas, ki.il<inb<izo fajt6jri, elktilonitetten gytijtdtt, hdztartdsi hullad6k begytijtesere
szolgil6, lak66vezetben, koztertileten kialakitott, feltigyelet n6lktili, folyamatosan
rende I keze sre 6l 16 b e gytij to he ly, szabv6ny o s f tott e deny zettel.

5. Gyiijt6pontz Akozszolg6ltat6s keretdbe tartoz6 azon ingatlantulajdonosok teleptil6si
szil6rd hulladdk6nak - meghatdrozott vagy meghatirozatlan idotartamig - 6tv6teldre
kijel<ilt hely, ahonnan a k<izdss6gi vagy a sz|,llititsi napon kihelyezett egydni
t6roloed6nybol tortdno elsz6llit6s6val teljesiti a k<izszol giitato a kozszolg6ltat6si
k<itelezettsdgdt.

6. Atrak66llomis: a teleptildsi szil6rd hullad6k begytijtds6nek 6s sz6llit6s6nak
elktilonitdsdre szolg6lo zirt, kririilkeritett ldtesitm6ny, ahol a telepiildsi szilird hulladdkot a

speci6lis gytijtoj6rmribol z6rt rendszerti kont6nerbe tiritik, illetoleg a zitrt kontdnert
(felepftmdnyt) i.irit6s ndlktil a tov6bbsz6llft6sig ideiglenesen t6rolj6k.

7, Telepiil6si szilirdhullad6k lerak6 telep (a tov6bbiakban: hullad6klerak6):
mriszaki vddelemmel ldtesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a

szil6rd hullad6k lold felszinen vagy ftildben tcirtdno 6rtalmatlanitirsira szolgdlo mrit6rgyak
ds kiszolg616 l6tesitmdnyek osszessdge.

8. Nagydarabos hullad6k (lom): a telepi.ildsen a htntart6sokban keletkezett azon
hulladek (hdztartisi berendezdsi, felszerelesi t6rgyak, eszkdzok es anyagok), amely a

kdzszolgdltatiis keret6ben rendszeresitett t6rol6eddnyzetben nem helyezheto el.

9. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmf
hulladdk, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6loldnyek yagy

enzimek segitsdg6vel) lebonthat6.

10. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szitmt melldkletben felsorolt
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tulajdons6gok kciziil eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
osszetevoket tartalmaz, eredete, <isszetdtele, koncentr6ci6ja miatt az egdszsdgre, a

kdmyezetre kock6zatot j elent.

11. Artalmatlanitds: a hullad6k okozta kcirnyezetterhel6s cscikkent6se, kcirnyezetet

veszelyedeto, szenrryezo, kdrosit6 hat6s6nak megsztintet6se, kizitrisa - a kornyezet
elemeitol t<jrt6no elszigetelessel vagy anyagi minos6g6nek megv6ltoztatdsiryal-, a Hgt. 3.

sz6mir melldkletdben fel sorolt elj 6r6sok valamelyik6nek alkalm azbsiw al.

12. Kezel6s: a hullad6k vesz6lyezteto hat6sainak csdkkentdsdre, a komyezetszennyezes
megeloz6sdre ds kiz6rdsina, a termel6sbe vagy a fogyaszt6sba tcirtdno visszavezetdsdre

ir6nyul6 tevdkenysdg, valamint a kezel6st megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beledrtve a

kezelol6tesitm6nyek ut6gondoz6s6t is.

13. Begytijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l t<jrt6no 6tvdtele a hulladdk
birtokosa vagy a begyrijto telephelyen, tov6bb6 a begytijtohelyen (gytijtopontokon,
hulladdkgytijto udvaron, t6rol6-, kezelotelepen) 6s a tov6bbi kezel6s drdek6ben tort6no

ossze gyuj t6s, viil o gat6s a be gyuj to telephely6n.

14. Szillitirs: a hullad6k telephelyen kiviili mozgat6sa, beledrtve a sztilitmitnyozdst es a

fuvarozdst is.

VIII. FEJEZET

Hatdlyba l6ptet6 6s 6tmeneti rendelkez6sek

1s.$

(1) E rendelet 2003.6prilis 01. napjin l6p hat6lyba, egyidejtileg a kozteriiletek 6s

ingatlanok rendjdrol, a telepi.iles koztisztas6g6r6l sz6l6 611993. (V. 28.) sz. <ink. rendelet

9-10. $-a hatdlyifi veszti.

(2) Az ingatlantulajdonosok szabv6nyos t6rol6ed6nyeket 2003. december 31. napj6ig
kcitelesek beszerezni. A kcizszolg6ltat6 2004.janu6r 1. napj6t kcivetoen a nem szabviinyos,

illetve az irilsbeli szerz6d6stol eltdro trirol6eddnyben levo hulladdk elsz6llit6s6t jogosult

megtagadni.

M6gocs, 2003. m6rcius 25.

Honig Miiria sk.

polg6rmester

Uti Ferencnd sk.

jegyzb
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zARaopr:

A rendelet kihirdetve.

M6gocs, 2003.6prilis 0l .

Egyseges szerkezetbe foglalva: 2016.junius 30.

dr. Morvay Klaudia
jegyzo

trl M6dositottaa2Ol20l5. (XII.28.) rendelet (Hat6lyos: 2}l6.janu6r ltol)
12) M6dosftotta az ll20l3.(II.05.) rendelet (Hat6lyos: 2013. febru6r 05-tol)
t3l M6dositottaa2Ol2Ol5. (XII.28.) rendelet (Hat6lyos: 2016.
janu6r l-tol)
L4) M6dositottaa lll20l3.(Vl.l0.) rendelet (Hat6lyos:

2013jrinius l0-tol)
t5l M6dositottaa8l2009. (X.01.) rendelet (Hat6lyos: 2009.
okt6ber 1+ol)
t6l M6dositottaa20l2Ol5. (XII.28.) rendelet (Hatrilyos: 2016.
janu6r 1-tol)
lll M6dositottaa2Ol2Ol5. (XIL28.) rendelet (Hat6lyos: 2016.
janu6r 1-tol)
t8l Hat6lyon kiviil helyezte a7l2Ol2.(VI.01.) rendelet (Hat6lytalan:2012.
Jrinius 1-tol)

Csatolminyok

Megnevez6s

l.sz.melldklet

2.sz.melldklet

m6ret

13.09 KB

13.05 KB
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1. sz. mell6klet

H u I I a d 6ks zfllitSsba bevo n t te rii I et i e svz6 ke

Ady u.

Arp6d u.

Bar6tsdg u.

B6ke u.

Damjanich u.

De6k u.

D6zsa u.

Gagarin u.

Hunyadi u.

J6kai kciz

J6zsef A. u.

Kossuth u.

Maddch u.

M6ra kciz

Petofi u.

R6k6czi u.

Sdgvriri u.

Szabads6g u.

Szdchenyi u.

Templom t6r

Vcircismarty u.

Ktiltertilet (F6kg6p)
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