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Rinyafjlak Kiizs69 6nkormr{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 512015 (V.7.) iinkorminyzati
rendelete
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Rinyafjlak Kiizs69 6nkormrinyzat t<6pvisel6-testtilet6nek 512015(V.7.) iinkormrinyzati

rendelete
Rinyafjlak Kdzs6g Onkorminyzat K6pviseld-testiilet6nek 512015. (V. 7.) iinkorm6nyzati

rendelete a hullad6kgazdr{lkodds16l

Rinyarijlak Ktizs69 Onkormr{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
512015. (V. 7.) iinkormfnyzati rendelete
a hullad6kgazdilkod6s16t

Rinyarijlak Kozsdg Onkormdnyzat Kepviselo-testi.iletdnek az Alaptorveny 32. cikk (l)
bekezdds a) pontj6ban, valamint aMagyarorsz|g helyi rinkormtnyzatair6l iz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. torv6ny 13. $ (l) bekezdds6nek I l. ds lg. pontj6ban meghatiirozott
feladatkordben elj6rva, valamint a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirvdny (Ht.) 35. g-
6ban ds a 88. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmazis alapjiln az alilbbiakat rendeli el:

l. A rendelet hatilva

LS

A rendelet hatAlya Rinyarijlak Kozs6g kijzigazgat6si teriiletdre terjed ki.

2.$

(l) A rendelet hatiiya kiterjed ahlztartisi hulladdk, ahdztartilsr hulladdkhoz hasonl6
hulladdk (a tovdbbiakban: hullad6k) gytijtdsdre, szilllitilsdra ds iirtalmatlanit6s6ra, tovribbi
kezel6sdre.

(2) E rendelet hatrllya nem terjed ki az (l) bekezdds6ben emlitett hullad6kfajt6khoz nem
tartozo hullad6kra ' Azok elsziilitishr6l ds 6rtalmatlanit6s6r6l a hulladdkbirtokos kciteles
gondoskodni.

3.$

(l) A rendelet hatiiya kiterjed a hulladdk birtokos6ra, akinek dletvitele, vagy egydb
tevdkenysdge, mtikciddse sor6n hulladdk keletkezik, vagy ingatlan6n hullad6k van,
tov6bb6 a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgiltat6ra. Kozszolgiltat6-csak a Ht.2.g37. pontja
szerinti gazdasigi t6rsas6g lehet.

(2) Rinyarijlak kdzsdg kdzigazgat6si teruletdn a hulladdk grijtdsdre, elsz6llit1sira,
kezeldsdre 6s 6rtalmatlanitisira kiz6r6lagosan jogosult a Ddl-Kom D6l-Dun6ntuli
Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Ktt. (763i }d.r, Sikl6si tt 52.) amelykozszolg|ltat6nak minosill (a toviibbiakban: Kozszolg6ltat6). A K6zszolg6ltat6
Rinyarijlak kcizsdg kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si szil6rd huliaddkokk al (h6ztart6si
hulladdkkal, a hiztartdsi hulladdkhoz hasonld hullad6kkal, elkiilonitetten gyrijt6tt
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hulladdkokkal) kapcsolatos kdzszolg6ltat6s teljesit6sdre jogosult, illetoleg kdtelezett
2010. janu6r 1. napj6t6l 2019. december 31-ig - hathrozott id6re - a kozszolg6ltatdsi
szerz6d6s alapj6n.

2. A kdzszolgiltatis tartalma

4.$

A ktizszolg6ltat6s kiterj ed

2

a) a termdszetes szem6ly hulladdkbirtokosok 6ltal - a K<izszolg6ltat6 sz6llit6eszkozdhez
rendszeresitett gyrijtoed6nyben - gyrijtott hulladdkok osszegyiijt6sdre 6s elszd,llitishra -
ide6rtve a hiztarthsban kepzldci vegyes hullad6k, valamint az elkiildnitetten gyijtOtt
hulladdk Osszegytij t6sdt 6s elszfillitilsht -,
b) a nem termdszetes szem6ly hulladdkbirtokosok 6ltal - a Kdzszolg6ltat6

szilllit6eszkozlhez rendszeresitett gyrijtoeddnyben - gl.tijtcitt hulladdkok Osszegyfijtdsdre ds

elsz6llit6s6ra,
c) a lomtalanitds k6r6be tartoz6lomhullad6k termdszetes szem6ly hullad6kbirtokosokt6l

dvi egy alkalommal tdrtdno osszegytijtdsdre,

d) a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6kok kezel6s6re,

e) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkodisi ldtesitm6nyek

tizemeltet6s6re.

3. A hullad6k rendszeres besviiit6se

s.$

t. A feldpitmdnyes ingatlanok eset6ben a term6szetes szem6ly 6s a nem term6szetes

szemdly hulladdkbirtokos a telepiil6s kozigazgat6si tertilet6n koteles a rendszeres

hullad6kkezel6si kozszolgilltat6st igdnybe venni, a Kdzszolg6ltat6 pedig kdteles a

hullad6kbirtokost6l a hullad6kot begyiijteni. A hultaddkgazd6lkodisi kdzszolg6ltat6si

szerzodds - annak irdsba foglal6sa n6lktil is - a kozszolg6ltat6s els6 ig6nybev6telekor,

illetve a kozszolgSltat6 rendelkez6sre Sll6sival jon l6tre a hulladdkbirtokos es a

K6zszolg6ltat6 kozotthathrozatlan idore. A rendszeres begytijt6ssel ellStott teriileten a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerz6dds csak akkor szrinik meg, ha valamely

hullad{kbirtokos hely6be m6sik hullad6kbirtokos l6p, vagy nem term6szetes szemdly

az adottingatlanon a tev6kenysdg6t tov6bb nem vegz| Ut6bbi ezen felt6telt igazolni

kdteles.

2. Amennyibe n az ingatlanhaszn6l6 szemdlydben vagy az alkalmazott t6rol6ed6ny

adataiban vdltoz6s trirtdnik, vagy rij ingatlan eset6ben ingatlanhasznillat kezdodik, a

v6ltoz6skovet6 15 napon beliil ezt ir6sban bejelentse aKozszolg6ltat6nak. Kdzvetlen

szitmlafrzetds eset6n ivilltozits bejelent6sdnek elmulaszt6sa esetdn a bejelentds



megtort6nt6t kovet6 h6nap 1. napj6ig akiizszolghltat6si dijat a kor6bbi
ingatlanhas zn6l6 kdtele s megfizetni.

3. A gazd6lkodo szewezetek kdtelesek a keletkezett telepi.ildsi hulladdkaikat a lakossdgi
hulladdkokt6l elktilcjnitetten gyfijteni, es ahlztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k
reszdtkepeziS vegyes hullad6kot kdtelezoen a Kozszolg6ltat6nak 6tadni, fiiggetlentil a
vdgzett tev6kenys6g jellegdt6l. Lakoss6gi tdrol6ed6ny esetdben gazd6lkod6 szewezet
r6szdre befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

4. A kozszolg6,ltaths ig6nybevdteldre kdtelezett term6szetes szemdly 6s nem term6szetes
szemdly hullad6kbirtokos, ezen rendeletben foglaltak szerint villaszthatja meg a
kdzszolgilltat6s igdnybevdteldnek m6dj6t iiritdsi gyakoris6g 6s iiritett ed6nym6ret
vonatkoz6s6ban.

5' A Kdzszolgilltat6 Rinyaujlak kozsdgben k6thetente egy alkalommal, azOnkormiinyzat
tdszere megktilddtt sz6llit6si naptfr alapjingondoskodlkah1ztart6sokban keletkezett
szil6rd hulladdk gytij t6s6rdl 6s elsz5llit6s6r6l.

A Kdzszolg6ltat5 a hulladdk dsszegyfijtdsdhez sziiksdges ll0 6s 120 literes nagys6gu
gytijtrieddnyt ajtnlja fel[cMl] .

A t6rol6eddnyek beszerz6sd16l az ingatlanhas zn6lo koteles gondoskodni.

6' A hulladdkbirtokos a hullad6kot az ene a cllrarendszeresitett gyrijt6eddnyben, vagy
tobblethullad6k esetdn az e c6lra szolgiil6, a Krizszolg 6ltat6.-Ute*aiavai ell6tott
mtianyag zs6kban kdteles kihelyezni.

4. A Klzszolgdltatds sztineteltet6se[GM2]

6.$

(L) Az ingatlanhasznill6k rdszdre tdrtdn6 kdzvetlen szhmlhzis esetdn sztineteltethet<i aszolg6ltatfs igdnybevdtele a bejelentdstol sz6mitott legfeljebb I 6v idritartamra, ha atdrol6eddnyt egyedtil hasznil6, irrisbeli kozszolg6Itat6si szerz6ddssel rendelkez6
ingatlanhasznill6 ket napthri h6napn6l hosszabb idei{ az ingatlant nem haszn 6,lja, 6s aziiresedds vilrhato idtitartam6t - legk6s6bb a sziineteltetds megkezd6s6t megeldz6 g
munkanappalbezhr!-lag - a K<izszolgilltato rdszdre iriisban leadott nyi-latkozattal (faxon, lev6l
vagy e-mail) form6j6ban - bejelenti aKozszolg6ltat6nak.



A bejelent6s megtdtel6re csak a Kozszolg|ltatoval szerzcid6ses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazottj a j ogosult.
(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga esetdn a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a szi.ineteltet6s lej6rta el6tt irisban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail)
formdj 6ban - megism6telhet6.

(3) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalmit a Kdzszolg|ltat6 ellen6rizni jogosult. A
szi.ineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele esetdn a Kozszolg|ltat6 jogosult a sziineteltetdst
visszavonni.

(a) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lej6rta el6tt rijb6l lakott6 v61ik, annak tdnydt a

Kozszolg6ltat6val szerz6drjtt fdl, vagy meghatalmazottja koteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolg6ltat6nak bej elenteni.

5. A hullad6kbirtokos kiitelezetts6gei 6s jogai

7.$

1. A hullad6kbirtokos koteles

a Kdzszolg6ltat6val krizolni a v6lasztott gyrijt6eddny tdrfogatfit,
term6szetes szem6ly esetdn: nev6t, lakcim6t, szi.ilet6si hely6t 6s idej6t, anyja nev6t,

szem6lyi igazolviny szitmht 6s ad6azonosit6 sz6m6tigazolS okiratokat bemutatni ds

az abban foglalt adatokat kdz6lni,
nem termdszetes szemdly eset6n: cdg nev6t, k6pviseletre jogosult szem6ly nevdt,

valamint szemdlyes adatait, acegad6sz6m6t, bankszhmlaszim6t, telephely adatait

d. hitelt drdemloen megadni, valamint a Kozszol g6ltat6 k6r6s6re a ceg alapit6 okiratdt

bemutatni.

l.

rendelkez6) szabv6ny syiij t6ed6nyrol.

a hullad6kot a szabviny gyrijt6ed6nyben rigy t6rolni, hogy annak teteje lezirhato
legyen,

b egyrij t6skor a gyiij t6 ed6nyt kcizteriileten elhelyezni,

a gyrijt6ed6ny tiszt6ntart6s6r6l gondoskodni,

hulladdk6t a K6zszolg6ltat6nak itadni 6s a krjzszolg6ltat6si dijat meefizetni.

a.

b.

c.

o

h.



j. amennyiben a kdzszolgdltat6sba bevont ingatlanon nem biztositott a K6zszolg6ltat6
6ltal kiild<jtt kiildemdnyek 6tv6tele, rigy az ingatlan tulajdonos6nak kdtelezettsdge
olyan magyarorsz6gi postai cimet megadni a Kcizszolgd,ltat6 r6sz6re, ahol
marad6ktalanul biztositott a Kozszolg6ltat6 6ltal kiildott kiildem6nyek 6tv6tele.

2. A gytijt6ed6ny rirmdretdt, darabszhmht e rendeletben foglaltak szerint, valamint rigy
kell meghathrozni, hogy a kdpz6drl vegyes hullad6k a gyrijt<leddny(ek)ben minden
esetben t6rolhat6 legyen.

3. A szabv6ny gytijtSed6nyen a hullad6kbirtokos beazonosit6s6hoz sztiks6ges adatokat a
hullad6kbirtokosnak fel kell ttintetnie (utca, h6zsz6m).

4. Nem tagadhatja meg a kcizszolgiltat6si dij megfizetdsdt az, aki a telepiildsi hulladdkkal
kapcsolatos kdtelezettsdgeit nem teljesiti, feltdve, hogy a K6zszolg6lTat6 sz1mira a
kozszolg6ltat6st felaj6nlja, illetve akdzszolghltat6s teljesft6s6re rendelkez6sre 6ll.

6. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei 6s jogai

8.$

1. A Kdzszolg6ltat6 koteles:
a. a fel6pitmdnyes ingatlanok esetdben 6lland6 lakcimmel, vagy tart6zkod6si

hellyel rendelkez6 hulladdkbirtokost6l a teleptilds kozigazgit6si tertiletdn a
kozszolg|ltat6st felaj6nlani, a term6szetes szemdlytril 6s a nem termdszetes
szemdlyt6l a vegyes hulladdkot begl.rijteni 6s aztkezelni, hrtalmatlanitani,

b. a. begyfijtds m6djriban be6ll6 v6ltoziisr6l a hullad6k birtokos6t az
0nkorm6n yzatonkeresztiil elozetesen 6rtesiteni,

c. a hullad6kbirtokos 6ltal kdzolt,kdzszolgitltat6ssal osszefiigg6 szem6lyes
adatokat az inform6ci6s tinrendelkezdsi jogr6l 6s az infoni6ci6szabads6gr6l
sz6l6 2011. dvi CXIL tcirvdny eloirdsainakmegfeleloen kezelni.

2' A Kozszol gilltato a vonatkoz o kdzegeszsdgrigyi ds komyezetvddelmi el6ir6soknak, 6s
az tinkormdnyzattal kotOtt szerzod6snek megfelel6en kriieles a kotelezo
kdzszolgiitatdst e lvdgezni.



3. A hullad6k rendszeres begyrijt6s6t a Kdzszol g6ltat6 a szilllitisi napokon 600 6ra ds

2000 6ra kozcitt koteles elv6sezni.

4. A Kdzszolg6ltat6 a hulladdkot tiritds 6s elsz6llit6s cdlj6b6l azingatlanbej6ratfnak
k<izel6ben, kdzteriileten veszi 6t. Ha a jirat ritvonala a szilllit|jhrmtivel is j6rhat6 rittest
hi6ny6ban nem tudja megkOzeliteni az ingatlan bejiratht, akkor az 6tad6hely a jirat
irtvonal6ban, az ingatlan bej6ratihozlegkozelebb es6 rittest kozel6ben van.

5. Amennyiben a vegyes hullad6kgyijt6 eddnybe vesz6lyes hullad6k keriilt elhelyezdsre,
vagy a foly6kony hullad6k elhelyezdse miatt a gyrijt6eddnybe befagyis, vagy egydk
okokb6l a hulladdk nem iirithet6, a Kdzszolgdltat6 megtagadja a gytijt6ed6ny
kiiiritds 6t, il letve a gyijt6zshk elsz6ll it6s 6t.

6. A Kdzszolgilltat6 a tov6bbiakban akkor tagadhada meg a hu1lad6k begyrijt6s6t, ha

a. a hullad6k nem a rendeletben meghathrozott, szabvhnyos gyfijtoed6nyben vagy
rendszeresitett zs6kban kertil 6taddsra,

b. a gytijt5eddnyben ttjbb hullad6kot helyeztek el, 6s emiatt az tultoltdtt,vagy a

gyrijtoed6ny nem zirhat6le, 6s emiatt a gyiijtoed6ny iirit6se a k<imyezet

szennyezdse, a hullad6k sz6r6d6sa ndlkiil nem lehets6ges

c. megillapithat6, hogy a gyijtoed6nyben kihelyezett hulladdk azijrit6,s, illetve a

sz6llit6s s or6n a szilllitilst v egzo szem6lyek 6let6b en, testi dp sd gdben,

eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begyrijt6 jirmtiben vagy berendez6s6ben k6rt
okozhat, vagy ahasznosit6s, illetve 6rtalmatlanit6s sor6n veszllyeztetheti a

kOrnyezetet,
d. szemrevdtelezdssel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gytijt6ed6ny mdrgezo,

robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a

teleptildsi hullad6kkal egy{itt nem gyrijtheto, nem sz6l1ithat6, nem

6rtalmatlanithat6, illetve nem min6siil telepiil6si hulladdknak,

e. amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek

matric6j 6nak hi6nya, illetve sdriildse eset6n.

7. Ha a hullad6kgfijt6 eddnyzetet a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s biztosit6sa

c6lj6b6l kdztertileten helyezt6k el,6s az edlnyzet vegyes, vagy elktilonitetten gytijtott

hullad6kot tartalmaz, akkor az eddnyzetben elhelyezett hullad6k a Kdzszolg6ltat6

tulajdon6t kdpezi.

8. K6zszolgiltat6 biztositja akozszolgiltat6s teljesitds6hez sziiks6ges szem6lyi 6s tirgyi
felt6teleket, valamint az iigyfelek szimhrakonnyen hozziflrhet6 i.igyf6lszolg6lati

rendszert (kizhr 6lag magyar nyelven).



f. A hullad6k rendszeres begyiijt6s6nek szabrilyai

e.$

I ' Az eddnyek min6sdgdnek, illetve 6llapot6nak a rendeltet6sszerfi hasznfilatot, az
elsz6r6d6s megakad6lyozhsfit 6s a zirt t6rol6st is biztositania kell.

2. Olyan hulladdkot, amely az edenytvagy a sz6llit6eszkdzt rong6lja, k6rositja, illetve a
sz6llit6 szemllyzet testi 6ps6g6tveszllyezteti (p6ld6ul tegla, beton, vas, faionk,
fatusk6, egdszsdgre 6rtalmas hullad6k stb.) a gyrijt6eddnyben elhelyezni tilos.

3. A hulladdk sz6llit6ja a szilllitmhny rendeltetdsi helydre tortdno biztons6gos
eljuttat6s6drt felelos. Hullad6kot rigy kell szilllitani,hogy annak sor6n u ko-y.r.t n.
szennyez<idj ek. Sz|llititsb6l ered6 szennyezld6s esetdn a sz6llit6 a hullad6k
eltakaritilsar6l, a teri.ilet szennyezod6s-mentesftdsdrol, valamint az ered,etjkdrnvezeti
6llapot helyre6llit6sfr6l kdteles gondoskodni.

4' Rinyafjlak kdzsdg Onkorm6nyzatakiiteles a k<izszolgilltatis folyamatos ell6t6s6hoz
sztiks6ges inform6ci6kat a Kdzszolgirltato rdsz6re biztositani, a ieleptil6sen
megszervezdsre keri.ilci kdzszolgdltat6sok 6sszehangolis6t elosegiteni.

8. A hullad6k elkiilOnitett gyiijt6s6nek szab6lyai

10.$.

I ' A teleptilds teljes teriiletdn a hulladdkbirtokos a hullad6kot elkiilonftetten k<jteles
gyrijteni.

2. Az elktilonftetten gyrijtritt hulladdk elsz6llit6s6nak gyakoris6g6t sz6llitrlsi napt6r
r6gziti, amely egy 6vre ekire, szakmai szempontok alapjdn kdsziil.



3. A hasznosithat6 hullad6k 6rtdkesitds6r6l, tov6bbi kezel6sdr6l a Kdzszolghltat6
gondoskodik.

4. A hulladdkgyiijtdsi tevdkenys6g ellen6rz6s6t a termdszetes 6s nem term6szetes
szem6ly hullad6kbirtokos kriteles ttirni minden olyan ingatlanon. ahol hulladdk
keletkez6se az ingatlan haszn6lati jellege alapj6n v6lelmezhet6.

9. Lomtalanitds

11.$.

1. A Kdzszolg6ltat6 a term6szetes szem6ly hullad6kbirtokos sz6mara, ki.ilon tdrit6s
ndlkiil, el6re meghirdeteff id6pontban 6vente egyszeri alkalommal lomtalanit6s sor6n

begyrijti ahhztartdsban termel6ddtt, de a gyijt6eddnyben el nem helyezhet6
nagydarabos hulladdkot. A hulladdkbirtokos a begytijt6s id6pontj6t megel6z6 napon

irgy helyezheti ki a k<izteriiletre a lomot, hogy az akozleked6st ne akad|lyozza, a
forgalom biztons6git ne vesz6lyeztesse. Nem rakhatja ki a hullad6kbirtokos az dpitdsi

tormeldket, aveszllyes hullad6kot, j6rmrironcsot, nov6nyi hullad6kot ds nyeseddket,

illetve egy6b kdrnyezetre vesz6lyes anyagokat.

2. A Kozszol g6ltat6 a be gyiij tott hulladdk has znos it6s irr 61, kezel6s6rd l,
6rtalmatlanithshr6l, a kdrnyezetvddelmi el6ir6soknak megfeleloen gondoskodni

kdteles.

10. A kiizszolgiiltatisi dij megfizet6s6nek rendje

12.$

l. A kdzszolg6ltatSsi dij megfizetlsdt az Onkorm6nyzat a term6szetes szem6ly

ingatlanhasznil6kt6 I 6tv 6llalja.

13.$



l. A kdzszolg6ltat6si dij az egysdgnyi dijtdtel6s az iiritdsi gyakoris6ghtlagszfumilnak
szorzata. Az egys6gnyi dijtdtel av6laszthat6 t6rol6eddny egyszeri tirit6si dija.

2. Az tiritdsi dij a hulladdkkezelds 6s hulladdksz|lliths teljes folyamat6nak minden
kdltsdge 6s indokolt r6fordit6sa - csdkkentve a biztositott koltsdgvetdsi,
rinkorm6nyzati t6mogat6ssal, a hulladdk hasznositiis6b6l eredri bevdtellel -
ellendrt6kdb6l 6ll.

A hullad6kkezel6si kozszolgilltat6s igdnybevdteldre vonatkoz6 dijhitraldk ad6k
m6dj 6ra behaj that6 kdztartozils.

A dijh6tral6k behajt6sairhnt a Nemzeti Ad6- ds v6mhivatal int6zkedik.

Nem tagadhat6 meg a kozszolg|ltatis dijinak megfizet6se, ha a Kiizszolgdltatot a
kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos kdtelezettsdge telj esit6sdben az id6j6r6s vagy m6s
elh6rithatatlan ok akadillyozta 6s a Kdzszolg6ltat6 azakadhly elh6rit6srit k-civetoen a
legk6zelebbi gffit6si napig p6tolta a mulaszt6siit.

3.

4.

14.$

(l) Rinyairjlak kdzsdgi Onkormrinyzat k6pviselo-testi.ilete a mag6ns zemely k6zszolgiil-
tatSsi dij fizetdsdre kotelezett rdsz6rol fizetendo kozszolg6ltat6si dij6hoz 100 %-os

kedvezmdnyt nyujt.

2. A kdzszolg6ltat6 a telepiil6s egdsz6t 6rint6en akozszolg6ltat6si dijr6l havonta sziml1t
6llit ki, melynek <isszeg6t az onkorm ilnyzat a k<izszolg iltut6 rdszdie 6tutalia.

11. Z516 rendelkez6sek

ls"s

1. E rendelet a kihirdetdst k<ivetri napon ldp hatdlyba. Kihirdetdsdrdl a jegyzi\
gondoskodik.

Hat6lybaldp6sdvel egyidejiileg a helyi kdrnyezet vddelm6r<il, a kdztertiletek 6s ingatlanok
rendjdrol, a telepiilds tisztas6g6r6l sz6l6 g/2002 (VL17.) <inkorm6nyzati rendelet, a teleptildsi
szil6rdhulladdk-sz|llititsr6l sz6l6 1012003 (XII.05.) <inkorm6nyzati iendelet ds a telepiildsi
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szilfud hulladdkkal kapcsolatos hullad6ktezeldsi helyi kdzszolg6ltat6sr6l 6s a koztertiletek
tisztfintarthsir6l sz6l6 1412004 (VI.28.) onkorm6nyzati rendelet ahatillyht veszti

Rinyaujlak, 2015. dprilis I 5.

Peti Csaba
polg6rmester

A rendelet kihirdetve:

Csokonyavisonta, 2015. m6jus 7.

Balla R6bert
jegyzo

Balla R6bert
jegyzo


