
'N'. 't-\- 1- \ - \lt 
I 
U- ,t \ 'tru \-\ .

P6terhida Kiizsdg O nkorm 6ny zat Kfipviseld-testiilet6n ek
812004. (IV.30.) iinkorm ilnyzati rendelete

Hatrllyos:2004-05-01 -t6l

P6terhida Kiizsdg Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 8/2004. (IV.30.)
ii nko rm 6 ny zati rendelete

a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hulladdkkezel6sr6l, a helyi kozszolgirltatfs
ktitelez6 ig6nybev6tel6rdl

(egys6ges szerkezet)

P6terhida Kcizs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testtilete a hulladdkr6l sz6l6
2012. dvi CLXXXV. tdrvdny 88. $ (a) bekezd6s6ben kapott felhatalmazils alapjin,
a Magyarorsz|g helyi onkorm6nyzataftol s2616 20ll.6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $
(1) bekezdds 19. pontj6ban meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkezoket
rendeli el:[!]

I. FEJEZET

A z 6 n k o rm dny zati r e nd e leti s za b dly o ztis c i lj a

/.s.

l. A rendelet celja a telepiil6si hulladdkkal osszefliggo - kcizszolg6ltat6s fd6n
megval6sul6 - kdtelezo helyi kozszolg|ltat6s szab|lyozhsa, akoztisztasdg, a

telepiildstisztas6g, a kozeg6szs6giigyi rendelkezdsek betart6s6nak biztosit6sa,
valamint az 5pitett 6s a term6szeti 6rt6kek vddelme. A kotelez6
kozszolgilltat6sra vonatkoz6 rendelkez6sek cdlja a tevdkenys6g kisz6mithat6,
biztons6gos ell6t6sa, a kotelezetts6gek ellen6rizhet6s6ge.

2. A kdpviselo-testtilet annak 6rdek6ben, hogy az egyebjogszab6lyokban
me gh at6rozott hul I a dekgazdirlko d6s i fe I adatait a kdrnye zetv 6de lmi
kovetelmdnyek szerint teljesitse, a helyi kcizszolg6ltat6s kcitelezo
ig6nybevdteldnek meghat6ro zhsdv al szerv ezett hullad6kkezel6si
kozszolgLltat6st tart fenn.

3. ta

A rendelet hatdlya



2,5.

I . A hullad6kkezel6si kozszolgilltat6s Pdterhida kcizsdg klzigazgat6si tertiletdre
terjed ki.

2. A hullad6kkezel6si klzszolgiltat6s kiterjed akozigazgat6si teriileten 16v6

va I amenny i in g atl an tul aj don o s 6n 61, b inoko s 6n 61, v agy haszn6l6j 6n6l
(tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos) keletkez6 telepiil6si hullad6kra.
Az ingatlantulajdonos az ingatlandn keletkez6 telepiil6si hullad6k gyrijt6s6r6l
6s annak begyiijt6sdre feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo
hullad6kkezel6nek tortdn6 fitadilsfur6l az e rendeletben meghat6rozott m6don
kdteles gondoskodni.

3. Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatdrozottak szerint jogosult
6s kdteles igdnybe venni a hulladdkkezeldsi kozszolgdltat6st.

4. A kcizszolgiltat6 vegzi Pdterhida kdzs6g telepiildsi hullad6kainak gyfijtdsdt
6s elsz6llitisdt, gondoskodik a szil6rd hullad6k elhelyez6s6r6l a Szigetv6ron
l6v6 hulladdklerak6ban.

5. Az egyiittmtikddds tartalm6t 6s feltdteleit kiilon szerzSd6s r6gziti.

il. FEJEZET

Ertelm ezd rende lkezis ek

3.5.t3.1

A rendelet 1rtelmezdse sor6n a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a
tov6bb iakban : Htv. ) fo galom-m eghatir oz6sait kel I alkalmazni.

III. FEJEZET

A kdzszolgdltatds elldtdsa

4.S.

l. fflP6terhida kdzs6g klzigazgat6si teriilet6n a hulladdkkezeldsi
kiizszolgiltat6s teljesit6s6rekizhr6lagosan jogosult hulladdkkezelo a OEt-



KOM Dil-dundntrtli Kommundlis Szolgdltatd l{ft. (7632.Pdcs, Siklilsi u.
52.) - a tov6bbiakban:Kozszolg6ltat6 -, amely a kotelez6 kdzszolgilltat6nak
min6siil. A Kozszolgilltat6 a vele kdtdtt kiilon szerz6d6sben foglaltak
alapjdn Pdterhida kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepi.ildsi szil6rd
hulladdkkal kapcsolatos kotelezohelyikozszolgilltat6s teljesit6s6re jogosult,
illefve kotelezett.

2. Azrngatlantulajdonos kriteles a Kcizszolg6ltat6 6ltal nyrijtott kozszolg6ltat6st
igdnybe venni, az ingatlan6n keletkezci telepril6si hulladdkot a ktildn
jogszabiiyban el6irtak szerint gyfijteni, ds a KozszolgilItatonak 6tadni. Az
in gatlantulaj dono s kdte le s a kozszo 1g illtatds v6grehaj t6s 6b an j el en
rendeletben meghat6r ozott m6don ds m6rtdkben kozremrikodni.

3. Az rngatlantulajdonos e rendeletben meghat6rozott hullad6kkal kapcsolatos
kozszol ghltatds e s etdb en kizin olag a Ko z s zo I gSltat6t v ehe ti i g 6nyb e.

4. 15] A gazd6lkod6 szewezet a Htv.31. $ (1) bekezdds6ben foglaltak szerint
gondoskodik a htntartilsihoz hasonl6 hullad6k r6szdt kepezo elktilonitetten
gytij tdtt hulladdk kezeldsdrol.

5. 16.I
6. Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiil6si hulladdk keletkezik,

de az in g atlana egyi dej tile g gazdillko d6 s zerv ezet cE gnyilv6ntart6sb an
bejegyzett sz6khely6iil, telephely6til, vagy fi6ktelepdiil is szolg6l, kciteles a
telepiildsi hullad6k6t a gazd6lkod6 szewezetnek az ingatlanon folytatott
gazdasdgi tev6keny s d g e s or6n ke letkezett te lepiil6 s i hul I ad6kt6 I
elktilcinitetten gyrijteni, 6s arra akozszolgilltat6st ig6nybe venni, felt6ve,
hogy a gazdasigi tev6kenysdg6vel risszefiigg6sben keletkezett telepiildsi
hulladdk6nak kezel6s6rol nem a kozszolghltat6s keret6ben gondoskodik, a
vonatkoz6 j o gszab6lyokban foglaltaknak megfelelSen.

A huiladdkkezeldsi kiizszolgdltatds tartulmu

5.$.

A hulladdkkezeldsi kdzszolg|ltat6s -a tevdkenys6g tartalm6ban - az al6bbiakra
terjed ki:

a. az ingatlantulajdonos 6ltal a Kozszol g6ltat6 szillIit6eszkozerhez
rendszeresitett ds szabv6nyos gyrijt6eddnyben,vagy a rendeletben megjeldlt
egydb m6don a kcizteriileten, vagy az ingatlanon osszegytijtcitt 6s a
Kdzszolgilltato rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si hullad6k begyiijtds6re 6s
elhelyez6s c6lj 6b6l trirt6n6 rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6sra;



b. L/J az ingatlanon cisszegyrijtcitt lomtalanit6s kor6be vont lombhullad6k
dvente egyszeri - aKozszolg6ltat6 6ltal meghatfurozotl id6pontban 6s helyen,
effe a c6lra biztositott szilllit6eszkcizdn - trirt6n6 begyrijtds6re 6s a
Kcizszo I g6ltat6 6ltali elszilllitilshr a:

c. a telepiil6si hulladdk 6rtalmatlanit6s6t, lerak6s6t szolg6l6 ldtesitmdny
ldtesitdsdre 6s mtikodtetds6re.

ry. FEJEZET

A kiizszolgdkatds elldtds dnak is igdnyb eviteldnek fd szab dly ai

6.S.

1. A telepiil6si hullad6k gffitdse 6s t6rol6sa csak zdrtan, szabv6nyos
gfijt6ed6nyben, vagy a Krizszolg6ltat6 61tal rendszeresitett m6s
ed6nyzetben, vagy ideiglenes t6rol6sra szolg6l6 berendez6sben
(tov6bbiakban: gytijt6eddny) tdrtdnhet.

2. A telepiildsi hulladdk gytijtdsi, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell e1j6rni,
hogy a hulladdk sem az ingatlanon, sem a kozteriileten, sem a szilllito
j6rmtibe val6 tirftdskor ne sz6r6djon szdt, ds egy6b m6don
kcirnyezetszennyezdst ne idlzzen el6. A telepiil6si hullad6k sz6llit6s 6t zhrt
kontdnerben, vagy a kiporz6st 6s a kisz6r6d6st megakad6lyoz6 ideiglenes
takar6sri kontdnerben, vagy e felt6teleket biztosit6 cdlgdppel,
sz6llit6j6rmtive 1, kcimyezet szenrry ezdst kiz6r6 m6don ke I I e 1v6 gezni.

3. Az iiritdsbSl,vagy sz61lit6sb6l eredo szenrryezodds esetdn a sz|llito a
hullad6k eltakarit6sdr6l, a tertiletszennyez6dds mentesitds6rril, valamrnt az
eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l koteles gondoskodni.

7.5.

l. A Kcizszolgilltat6 a kcizszolg6ltat6ssal osszefiigg6 tev6kenysdg6t mindenkor
a vonatkozo jogszabillyi elt5irilsokban foglalt mriszaki, kcizegdszsdgi.igyi 6s

egy6b feltdteleknek megfelel6en - az cinkorminyzattal6s az



2.

3.

ingatlantulajdonossal, gazd6lkod6 szervezettel,kdtdtt szerz6d6sben, valamint
a Hgt-ben 6s e rendeletben foglaltak szerint - kciteles ell6tni.
A Kcizszolgilltat6 a rendelet hat|lya al6tartozo teleptildsi hullad6kot a
megfelelo hat6s6gi enged6lyekkel rendelkez6 hulladdklerak6 telepre
sz6llitani 6s 6nalommentes elhelyez6sdr6l gondoskodni.
A hullad6kot a Kcizszolg6ltat6nak az fitalamegjelolt napokon, de legal6bb
kdthetenk6nt egyszer kell elsz6llitania. Amennyiben a beiiteme zett jirattew
szerinti sz6llitdsi napon valamilyen okn6l fogva a szilllitds kimarad, figy azt a
16 kdvetkez6 munkanapon a Kcizszol giitat6 p6tolni kciteles.

Az ingatlantulajdonos alapvezet6 koteless6ge, hogy a hullad6k keletkez6sdt a
lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa.
Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkez6 vagy birtok6ba kertilt
teleptl6si hulladdkot az elszilllit6sra val6 ilwetelig a kornyezet szennyez6st
megellzq k6rosit6s 6t kizdro m6don kciteles gyrij teni, i lletve t6ro lni.
Az ingatlantulajdonos kciteles a hullad6kot rigy kezelni, hogy az m6sok
6let6t, testi 6ps6gdt, eg6szs6gdt 6s jokozerzet6t ne veszelyeztesse, a kozs6g
termdszetes 6s dpftett kcirnyezetdt az elkertlhetetlen m6rt6ken feltil ne
szennyezze, a novdny-ds 6llatvil6got ne k6rositsa, a kcizrendet 6s a
kozbiztons6got ne zav arja.
A gffitded6ny tiszt6n tart6s6nak ds fertcitlenft6sdnek elvlgzese az
ingatlantulajdonos kciteless6ge, melynek gyakoris6ga mdjus l-i 6s
szeptember 30-i idotartam kdzcitt havonta legal6bb egy alkalom.

8.$.

1.

2.

3.

4.

e.s.

L

2.

A kotelez6 szem6tszilllitdsba bekapcsolt tertileten az ingatlantulajdonos a
hulladdkot- a (2) bekezddsben szab6lyozottakkiv6teldvel - csak egysdges
ds jelenleg is forgalomban 16v6, zfurhato tet6vel ell6tott, a sz6llit6
g 6pj 6rmriho z tarto 26, szabv 6nyo s gyfij t6 e d6nyb en t6ro lhad a.
A lakossdg - ha a gyrijt6ed6nyben nem tudja elhelyezni - a keletkezett
hulladdkot a gyrijt6ed6ny melld, a gyiijtdst vegzo gdpj6rmtivel
megkdzelithetd 6s az iirft6sre alkalmas helyen, matric6val ell6tott mtianyag
zs6kban a sz6llit6si napon elhelyezheti. A Kdzszolg 6ltat6 t6ritds ellen6ben
matric6val ell6tott zs6kok megv6s6rl6si lehetrisdg6ibiztositja. A matriciis
z s 6kokat megv6s6ro lni a Kdzszo 1g illtato sz6ll it6j 6rmtivdnei v ezet6j et6l
lehet. Az ingatlantulajdonosnak a zshkot az ingitlanon beltil, v6dett helyen
kell t6rolnia.



3. A kihelyezett gy(4t6ed6ny, illetve zs6k nem akadillyozhada a j6rmri-es
gyalogosforgalmat, elhelyezdse egydbkdnt sem j6rhat baleset, vagy
k6rokoz6s veszdlydnek el6iddzdsdvel, vagy m6sok j6 kdzdrzetdnek, illefve a

te lepilldskdpnek indoko I atl an megzavar6s 6va1.

4. A gytijt6eddnybe nem rakhat6 egy6b olyan anyag (fon6 hamu, mar6 anyag,
gyul6kony anyag, nagyobb terjedelmri tirgy,veszdlyes hullad6k, stb.), amely
v eszlly ezteti a szemdtsz6llit6ssal foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi
6psdgdt, vagy megrong6lhad a a szhllito j 6rmri mriszaki berendez6sdt.

5. Ha a Kozszolg6ltat6 meg6llapida, hogy a gytijtoeddnyben a (4) bekezddsben
megjelolt anyag tal6lhat6, a kiiirit6st jogosult megtagadni. Az
ingatlantulajdonost ennek t6nydr6l ir6sban 6rtesiteni kell az ok
feltiintetds6vel. Az ingatlantulajdonos hib6j6b6l keletkez6, egy6rtelmrien
bizonyithat6 baleset, mriszaki meghib6sod6s j ogkovetk ezmdny eit a v6tkes
ingatlantulajdonos viseli.

6. A hullad6k elsz6llitdsa cdlj6b6l kihelyezett gyijtoed6ny fedel6nek a
koztertilet szenrryezdsdnek elkeriil6se 6rdek6ben lecsukott 6llapotban kell
lennie. A hulladdkot a gyrijtoeddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az az ed6ny

mozgatisakor 6s tirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a gdpi iirit6st ne

akadillyozza.

10.s.

1. A telepiil6si hulladdk gytijt6sdre szolg6l6 gyrijt6ed6nyt a szolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanon beltil kell t6rolni rigy, hogy ahhoz illet6ktelen szemdlyek

6s 6llatok ne ferjenekhozz|. Gyrijt6eddnyt kciztertileten tart6san csak a

k<lzteriilet haszn6lat6ra vonatkoz6 hat6s6gi engeddly alapj 6n, a korjegy zo

6ltal kij el6lt 6s enge dely ezett helyen szabad elhelyezni.
2. Az ingatlantulajdonos a gytijtoeddnyeket kdteles a sz6llit6si napon a

Kozszo I g 6Itat6 6ltal me gj e lo lt idop ontb an az ingatlan e 1o tti titszakasz

melletti kcizteri.iletre, a begyfijtdst vdgz6 j6rmrivel megkozelithet6 6s iirit6sre

alkalmas helyez kihelyezni irgy, hogy az akozleked6st ne akad6lyozza a

biztons6got ne veszllyeztesse, a kdzteriiletet ne szennyezze 6s abban kSrt ne

tegyen. A gyrijt6ed6nyt az ingatlantulajdonos kciteles az iirit6st kcivetoen

mdg aznap az eredeti helydre visszahelyezni.
3. A KozszolgSltat6 a gyfijt6eddnyek tirit6s6t a sz6llit6si napokon reggel 6 6s

este 20 6ra kozottvegzi. Az iirit6s, a szdrlliths 6s a gytijt6s napj6t a

Kdzszo I g 6\tat6 6llap itj a me g.

4. A kihelyezett gyijt6ed6nyekb6l hulladdkot kiszedni, kozteriiletre kisz6rni,

v6logatni (guber6lni), valamint m6snak a gytijt6ed6ny6be - annak engeddlye

n6lktil - hullad6kot elhelvezni tilos.

A kduzotgtiltatds iginybevitelinek m6dia is feltitelei



11.$.

(1)El I9JAz ingatlantulajdonos 6s a kcizszolgiitato kcizdtti jogviszonyt
vagy a kdzszolgilltatds igdnybev6teldnek t6nye hozza l6tre, vagy az a tdny,
hogy a kozszolg6ltat6 a kdzszolgdltat6st az ingatlantulajdonos rdsz6re
felaj6nlja, illetve a kozszolghltat6s teljesitds6re rendelkezdsre 6ll. Az
ingatlantulajdonos ds a kdzszolg6ltat6 a kozszolgilltatils teljesit6s6re ir6sbeli
szerzoddst kot.

(2) A jogviszony kezd6 id6ponda az a nap, amelyen a Kcizszolgfultat6 a
kdzszolgilltat6s teljesitdsdnek megkezd6s6r6l 6s ldnyeges feltdteleir6l az
ingatlantulajdonost ir6sban dnesitette, illetve felhiv6s klzzetetele ritj6n
thjekoztatta.

(3) Az ingatlan tulajdonosa kdteles a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni, ha
ingatlantulajdonos - viitozils, vagy egy6b ok miatt - a kozs zolgiitatfs
igdnybevdteldre kcitelezettd v61ik. Ev kozben az ingatlantulajdonos siemdlyi
villtozhsifi a Kozszolgtitat6nill a v|ltozList kcivet6 15 napon beliil koteles
bejelenteni.

(4) I].OJA kozszolgilltat6 a kdzszolgbltat6s igdnybev6tele 6s a
kozszolgilltatdsi dij behajt6sa drdekdben jogosult kezelni az
ingatlantulajdonos nev6t, 1akcim6t, sziiletdsi hely6t 6s idejdt, anyjanevdt.

(5) tl ll Szrineteltetheto a kozszolgilltat6s ig6nybevdtele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem
tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik. A sziineteltetdsre vonatkoz6
igdnyt az ingatlantulajdonos ir6sban koteles bejelenten i a kozszolg6ltat6nak,
a szrinetelds kiv6nt kezd6 id6ponda e16tt, legal6bb 30 nappal megel1zoen 6s
a kciztzemi sz6ml6kkal ut6lag igazolni a sztineteltet6s tdiy6t. Ha a
sztinetel6s felt6teleiben v6ltoz6s kdvetkezik be, az ingatlantulajdonos ezt
ir6sban, halad6ktalanul koteles a kozszolg6ltat6nak beje[nteni. A sziinetelds
idej6re mhr kiszdml|zott tirit6si dijat aklzszolg1ltatO ik1nizemi sz6ml6kkal
valo igazol6s benyrijt6s6t k6vet6en, ut6lag irja j6v6.

r2.s.t12l

A kiiuzolgtiltatdsi szerzddis f I 3 I

r3.s.t14t



1. A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s rdszletes feltdteleit ds tartami kovetelmdnyeit a

magasabb szintri jogszab6lyokkal cisszhangban jelen rendelet 6llapida meg.
A kozszolg6ltat6si szerz6d6sben rogziteni kell a hulladdkkezel6si
kozszolgdltat6s kdr6b en :

a. a kcizszolg6ltat6s megnevezdsdt, tartalm6t, a kcizszolg6ltat6s
telj e sit6s 6nek tertile ti hat6r 6t,

b. annak a tdnynek a rogzitds6t, hogy a Kcizszolg6ltat6 villlalta a

megj el6lt kozszolgilltat6s telj e sitdsdt,
c. a kcizszolg6ltat6si szerzodls idotatamilt,
d. a teleptil6si hulladdkok gnijtdsdnek m6dj6t,
e. a kcizszolg6ltat6s igazol6si ds ellen6rz6si kcitelezetts6g6t, annak

m6dj6t,
f. a krizszolg6ltat6s finanszirozdshnak elveit 6s m6dszereit, az

onkorm6ny zat ez ir6nyu kotelezetts 6ge telj es itd sdnek feltdtele it d s

biztosit6kait,
g. a Kcizszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s az ingatlantulajdonosok ir6ny6ban

fenn6ll6 tdjlkoztat6si kote le zettslgdt, 6s telj e sitd s 6nek m6 dj 6t,

h. azokat a felt6teleket, amelyek mellett a Kcizszolgilltato a

kozszolgilltat6s te lj es it6 s 6re kozremriko d6t vagy telj e s it6 s i s e gddet

vehet igdnybe, s ez ut6bbiakdrt tort6n6 felel6ss6gv6llal6st
i. a szerzodds m6dosit6s6nak lehets6ges okait 6s elj6r6si rendj6t.

A lim-lom akciilra ds a kardcsonyfa begyiijtisire vonatkozd rendelkezdsek

14.5.

l. A nagy darabos hullad6k (lom) gyrijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s

Srtalmatlanit6s6r6l a Kcizszolg6ltat6 6vente egy alkalommal, a
hulladdkkezeld s i kozszolgilltatSs keret6b en gondo skodik.
A Kozszolg6ltat6 kizhr6laga lakoss6gn6l, ahdztarthsokban k6pzodott, de a

ren d szere s hu I I ad 6k szilllithsr a hasznillatos gytij to e d6ny ekb en e I n em

helyezhet6 nagy darabos hulladdk elsz6llit6s6ra ktiteles. A Kozszol,gilltat6

6ltal akozszolg6ltatds keret6ben lomtalanit6si szolg6ltat6s semmilyen m6s

hullad6kra (igy pl. 6pit6si tcirmel6kre, j5rmtironcsra, trilgyhra,6llati tetemre,

veszdlyes hullad6kra) nem terjed ki.
A hullad6kot az ingatlantulajdonos legfeljebb a sz|llitilst megeloz6 nap l8
or6jaut6n helye zhetikr az ingatlana el6tti koztertiletre rigy, hogy az a jhrmi
6s a gyalogos forgalmat ne akadillyozza, a zoldtertileteket 6s a ncivdnyzetet

ne k6rositsa, ne j6rjon baleset, vagy k6rokoz6s vesz6ly6nek e16id6z6s6vel,

valamint a b egyrij t6 szh\lit6 eszkoz illtalj 6 I me gkozel itheto le gyen.

A Kozszolg6ltat6 a kar6csonyi i.innepeket kovet6en febru6r l-ig - az illtala

el6zetesen meghirdetett napokon - a lakoss6gi gyrijt6eddnyek mel16

2.

a

4.



kihelyezett kar6csonyfat kiilcin dij felsz6mol6sa ndlkiil elsz6llitja . Ettol az
id6pontt6l eltdro idoszakban kar6csonyfat kdztertiletre kihely ezni tilos !

Epitdsi tii rm eldk elhelye zis ire vo natko zd elfiirds o k

1s.s.t1st

Az dpit6si tcirmeldk elsz6llitisfira az ingatlan tulajdonosa, illetve az kciteles,
akinek a tev6kenysdge sor5n a hullad6k keletkezett.

A kiizszolgdltatds dfja

16.5.t16t

(1) A kdzszolgilltat6si dijat az ingatlantulajdonos frzeti.

(2) A kozszolgilltat6si dijat az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6 6Ital
me gkiildott sz6mla alapj6n, ne gyeddvente kote I es me gfi zetni.

(3) Kdsedelmes dijfizet6s eset6ben a kozszolg6ltat6 a kdsedelmi kamat
felszilmitirs 6ra j o g o su lt.

Adutszolgdltuttisi ds nyilvdntartdsi kdtelezettsig

17.5.t17t

r8.s.t18t

V. FEJEZET

Vegyes is hatdlyba liptetf rendelkezdsek

19.5.

1. E rendelet2}}4. m6jus 1-6n 16p hat6lyba.
2. A rendelet kihirdet6sdr6l az SZMSZ. eloir6sai szerint a helyben szok6sos

m6don - hirdeto t6bl6ra va16 kiftiggeszt6ssel - a korjegyz6 gondoskodik.

5.



3. E rendelethatSlyba l6p6s6vel egyidejtileghatillyitveszti P6terhida Kcizs6g
Onkorm6n y zathnak a telepiil6 s i szi 16rd hullad6k elsz6llit6s6r6 I 6s

kezeldsdrol, a helyi kozszolghltat6s kotelezo igdnybevdtel6r6l s2616
4/1999.(XJI.13..), 6s a m6dositds6r6l sz6l6 1412003.(XII.31.) sz. rendelet.

4. [UlE rendelet a bels6 piaci szolgtiltatdsokrdl sz6l6, az Eurdpai Parlament
ds o Tandcs

2 0 0 6/1 2 3/EK irdny elvnek val6 m egfelelist szo lgdtj a.

Piterhida, 2004. dpfilis 29.

sk.
Buztisi Tamds sk,

polgdrmester

Tulok Mfnika

k6rjegyzd

sk.

Zhrad6k: A rendelet hfrdet6 ti.},lilra kifiiggeszt6s6nek iddpontja z 2004.
dprilis 30.

Tulok M6nika

kiirjegyz6

Az egys6ges szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Bab6csao 2014. februilr 24.

Tulok

jegyz6
M6nika



l.sz. mell6klet 8/2004.flV.30.)
renderethezt20l l2rl I22l l23l I24l t25l 126l l27l l28l12911301

f[JM6dositotta: ll20l4.(I.17.) cinkormilnyzati rendelet l.$-a.Hat6lyos:2014.
janu6r 18-t61.

[2.] Hatdlyon kiviil helyezte: ll20l4.(1.17.) cinkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezddse . Hatillytalan 2014.janu6r 18-161.

[3.]M6dositotta: ll20l4.(I.17.) onkormfunyzati rendelet 2. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-t61.

[lJKdzszolg6ltat6 nev6t m6dositja a 1012009.(IX.l5.) rendelet l.g.(1) bekezd6s.

[5] M6dositotta: ll20l4.(I.17.) cinkormfinyzati rendelet 3. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-t61.

[6JHat6lyon kivtil helyezte: ll20l4.(1.17.) cinkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezddse . Hatillytalan: 2014.janu6r l8-t61.

p.] M6dositotta: Il20l4.(I.17.) cinkormdnyzati rendelet 4. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-t61.

[8.]M6dositotta: 1012013.(XI.28.) onkorm6nyzati rendelet 1. $-a.Hat6lyos: 2014.
janudr 1-t61.

[!iM6dositotta: Il20I4.(I.17.) cinkormfinyzati rendelet 5. $-a. Hat6lyos: 2014.
janudr 18-t61.

[10]Kiegdszitette: 1012013.(XI.28.) onkorm6nyzati rendelet 2. g-a. Hat6lyos:
2014.janu6r 1-t51.

[llJKiegdszitette: 1012013.(XI.28.) onkorm6nyzati rendelet 3. g-a. Hatdlyos:
2014.janu6r 1-t61.

Ll2lHatdlyon kiviil helyezte: l/2014.(I.17.) onkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezd6se . Hatillytalan: 2014.janu6r l8-t61.

L13l M6dositotta: ll20l4.(I.17.) cinkormhnyzati rendelet 6. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-161.



U4l M6dositotta: Il20l4.(I.17.) rinkormdnyzati rendelet 7. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r 18-161.

[15] M6dositotta: ll20l4.(I.17.) 6nkorminyzati rendelet 8. $-a. Hat6lyos: 2014.
janu6r l8-t61.

[6l M6dositotta: 1012013.(XI.28.) onkorm6nyzati rendelet 4. g-a. Hat6lyos:
2014.janu6r l-t61.

[7]Hat6lyon kiviil helyezte: Il20l4.(I.17.) onkorm6nyzati rendelet 9. $ (3)
bekezd6se . Hatillytalan: 2}I4.januar 18-t61"

il81 Hat6lyon kiviil helyezi: 912012.(V.30.) rinkormdnyzati rendelet 14. $ (2)
bekezd6se . Hatillytalan: 2012.jrinius 1-tol.

9] Kiegdsziti a 1012009.(IX.15. rendelet 1.$. (2) bekezddse. Hat6lyos 2009.
szeptember 15-t6l

[20l M6dositja a 1512004.(XII.8.) rendelet

[21] M6dositja a 1412005.(XI.1.) rendelet

[22] m6dositja a 1112006.(X[.14.) rendelet
f23l m6dosida a 1812007.(XJI.14.) rendelet

[24] M6dosida a 1212008.(XI.26.) rendelet. Hat6lyos: 2009.janu6r 1-tol.

t25l M6dositja a 1512009.(XII.l5.) rendelet. Hat6lyos: 2010. janu6r l-t61.

[26l M6dositja a812010.(XII.15.) dnkorm6nyzati rendelet 1. $-a. Hat6lyos: 2011.
janu6r 1-t61.

[27] M6dositja a I0l20ll.(XII.14.) <inkorm6nyzati rendelet 1. g-a. Hat6lyos:
20l2.janu6r l-t61.

f28J M6dosida a 412012.(III.l4.) cinkormdnyzati rendelet 1. $-a. Hat6lyos: 2012.
m6rcius 15-t61.

[29] M6dositja a 8/2012.(IV.25.) onkormSnyzati rendelet 1. g-a. Hat6lyos:2012.
m6jus 1-t61.

[30]Hat6lyon kfvtil helyezi: 1512012.(I.^II.l4.) rinkorm6nyzati rendelet 1. $ (2)
bekezddse. Hat6lytalan: 2013.janu6r 1 -tdl.


