
Rinyarijn6p Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 8/2004. (IV.30.) dnkormrinyzati
rendelete

a telepiildsi hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6sr<il, a helyi kdzszolg6ltat6s k<itelezo
ig6nybev6tel616l

(egys6ges szerkezet)

funyarijn6p Kozs6g Onkorm6nyzatdnak K6pviselo-testiilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapj6n, a Magyarorszrig helyi
dnkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. S (1) bekezd6s 19. pontj6ban
me ghatitr ozott fe ladatkcirdben elj 6rva a kcivetkez6ket rende li el : ll]

I. FEJEZET

Az 6 n k o rmdny zati re n d e le t i s za b d ly o zris c d lj a

/.s.

l. A rendelet c6lja ateleptil6si hulladdkkal <isszefiiggo -kozszolg6ltat6s ritjiin megval6sul6 -
k<itelez6 helyi ktizszolgtiltat6s szabiiyozitsa, a koztisilasilg, a telepiildstisrtasdg, a

k<izeg6szsdgilgyi rendelkezdsek betartris6nak biztosit6sa, valamint az epitett 6s a termdszeti
6rt6kek v6delme. A kdtelezo k<izszolg6ltatiisra vonatkoz6 rendelkez6sek c6lja a tev6kenys6g
kisz6mithat6, biztonsilgos elllt6sa, a k<itelezetts6gek ellenorizhetSs6ge.

2. A kdpviselo-testtilet annak 6rdek6ben, hogy azegydb jogszabrilyokban meghat6rozott
hullad6kgazdrilkoddsi feladatait a krirnyezetvddelmi krivetelm6nyek szerint teljesitse, a helyi
kozszolgiitat6s kcitelezo igenybev6tel6nek meghatirozrlsrlval szervezett hullad6kkezel6si
k6zszolgriltatiist tart fenn.

3.4

A rendelet hatdlya

2.5.

l. A hulladdkkezeldsi k<izszolgiiltat6s Rinyarijndp krizsdg kozigazgatiisi terulet6re terjed ki.
2. A hulladdkkezel6si kcizszolg6ltat6s kiterjed akozigazgat6si tertleten l6v6 valamennyi

ingatlan tulajdonos6n6l, birtokos6niil, vagy hasznil6jdnal (tovribbiakban egytitt:
ingatlantulajdonos) keletkezo teleptil6si hullad6kra. Az ingatlantulajdonos azingatlanin
keletkez6 teleptl6si hulladdk gyrijt6s6rol 6s annak begytijt6sdre feljogositott 6s engedellyel
rendelkezo hullad6kkezel6nek t<irt6no 6tad6s6r6l az e rendeletben meghatirozott m6don
kdteles gondoskodni.

3. Azingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatfirozottak szerint jogosult 6s koteles ig6nybe
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venni a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6st.

4. Akozszolgrlltat6 vegzi Rinyarijndp kcizsdg telepiildsi hullad6kainak gytijt6s6t 6s elsz6llit6siit,

gondoskodik a hulladdk elhelyez6s6rol a Szigetv6ron l6vo hulladdklerak6ban.

5. Az egyiittmrikcid6s tartalm6t 6s felt6teleit ktil<in szerzodds rogziti.

II. FEJEZET

Erte lmezd rendelkezis e k

3.S.El

A rendelet 6rtelmezdse sorrin a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tcirv6ny (a

tov6bb iakban : Htv. ) fo galom-m e ghatirr ozirsait ke I I alkalmazni.

III. FEJEZET

A kduzolgdltatds elldtdsa

4.5.

1. plRinyafjndp k<izs6g kozigazgat6si teri.iletdn a hulladdkkezeldsi kozszolgilltat6s teljesitds6re

kizilr6lagosan jogosult hullad6kkezelo aDEL-KOM Dit-dundntfili Kommundlis Szolgtiltatd

Kft. (7632. Pdcs, Sikltlsi u. 52.) - a tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6 -, amely a k<itelezo

kozszolgiltat6nak min6siil. A Kdzszolgiitat6 a vele kdtdtt ktil<in szerzod6sben foglaltak

alapjinRinyairjn6p kozs6g kozigazgat6si teri.iletdn a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos

kcitelez6 helyi kdzszolg6ltat6s teljesft6sdre jogosult, illetve kdtelezett.

2. Azingatlantulajdonos kriteles aKdzszolgilltat6 6ltal nyrijtott kdzszolgdltat6st igdnybe venni,

azingatlandn keletkezo teleptildsi hulladdkot a kiildn jogszab6lyban eloirtak szerint gytijteni,

6s aKozszolg6ltat6nak etadni. Az ingatlantulajdonos kdteles a kozszolg6ltat6s

v6grehajt6s6ban jelen rendeletben meghatitrozott m6don 6s m6rt6kben kdzremrikodni.

3. Azingatlantulajdonos e rendeletben meghat6rozott hulladdkkal kapcsolatos k<izszolg6ltat6s

eset6ben kizdrolag a K6zszolg6ltat6t veheti ig6nybe.

4. I5l A gazdiikodo szervezet a Htv.31. S (1) bekezdds6ben foglaltak szerint gondoskodik a

hiilartisthoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo elki.ildnitetten gytijtdtt hullad6k kezel6s6rol.

5. 16l
6. Az azingatlantulajdonos, akinek ingatlaniin telepiil6si hulladdk keletkezik, de azingatlana

egyidejtileg gazdiikodo szervezetc6gnyilv5ntart6sban bejegyzett sz6khelyeiil, telephelydtil,

vagy fi6ktelepdtil is szolg6l, kdteles a teleptil6si hullad6k6t a gazdiikodo szervezetnek az

ingatlanon folytatott gazdasdgi tevdkenys6ge sor6n keletkezett telepi.il6si hullad6kt6l

elki.ilonitetten gyrijteni, 6s arra akozszolgdltat6st ig6nybe venni, felt6ve, hogy a gazdasflgi

tev6kenys6gdvel cisszefligg6sben keletkezett teleptil6si hullad6k6nak kezel6s6r6l nem a
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kd zszol gdltat6s keret6b e n g ondo sko dik, a vo natko z 6 j o gszab irly okb an fo g I altaknak

megfeleloen.

A h ulladikkezeldsi ktiuzolgdltatds tartalma

5.$.

A hullad6kkezeldsi kcizszolg6ltat6s -a tev6kenys6g tartalm6ban- az al6bbiakra terjed ki:

a. azingatlantulajdonos 6ltal a Krizszolgiitato sz6llit6eszkdzelhez rendszeresitett 6s szabv6nyos

gytijt6ed6nyben, vagy arendeletben megjelolt egy6b m6don a kdztertileten,vagy az

ingatlanon cisszegytijtott 6s a Kdzszolgilltat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si hulladdk

begyrijtds6re 6s elhelyez6s c6lj6b6l tcirt6no rendszeres, illetve alkalmi elsz6llitrisra;

b. |f; azingatlanon osszegyrijtdtt lomtalanit6s k<ir6be vont lombhulladdk dvente egyszeri - a

Kozszolgilltat6 6ltal meghatdrozott id6pontban 6s helyen, erre a c6lra biztositott

sziillit6eszkdzln- tdrt6no begytijt6s6re 6s a Kozszolgitltat6 6ltali elszillititsdral'

c. a telepi.il6si hulladdk 6rtalmatlanitdsifi,lerak6s6t szolgillo l6tesitmdny l6tesitds6re 6s

mrikridtet6s6re.

IV. FEJEZET

A kti u zo lg d ltatds e I I dttis d n a k d s ig d ny b ev d te I i n e k ff s za b d ly a i

6.$.

l. A teleptil6si hullad6k gyrijtdse 6s tiirol6sa csakzfurtan szabv6nyos gytijtoed6nyben, vagy a

Kozszolgiitat6 eltalrendszeresitett m6s ed6nyzetben, vagy ideiglenes t6rol5sra szolg6l6

berendez6sben (tov5bbiakban: gytijtoed6ny) t6rt6nhet.

2. A teleptil6si hullad6k gyrijt6se, tiirol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a

hullad6k sem az ingatlanon, sem a kcizteriileten, sem a sziilit6j6rmtibe val6 iirit6skor ne

sz6r6djon sz6t, 6s egy6b m6don kornyezetszennyezestne idlzzen elo. A teleptil6si hullad6k

szitllitfusit z6rt kont6nerben, vagy a kiporz6st 6s a kisz6r6d6st megakadtiyozo ideiglenes

takar6sri kont6nerben, vagy e felt6teleket biztosit6 c6lg6ppel, sz6llit6j6rmtivel,

kcirny ezets zenny ezest kizfur o m6 don ke I I e lv6 gezni.

3. Aztirit6sbol, vagy szit\lit6sb6l eredo szennyezod6s eset6n asziilit6 a hullad6k eltakarit6s6r6l,

a tertiletszennyezod6s mentesit6sdrol, valamint az eredeti kdrnyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l

3110 2018. 04. 19.13:5'7



MHK JogszabSly szolgQltatQs

kdteles gondoskodni.

7.5.

1. A K<izszolg6ltat6 akozszolgitltat6ssal osszefiiggo tev6kenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszabiiyi eloirrlsokban foglalt mriszaki, kozeg6szsdgtigyi 6s egy6b feltdteleknek
megfeleloen- az 6nkorm6nyzattal6s azingatlantulajdonossal, gazddlkod6 szervezettel kdtdtt
szerzodesben, valamint a Hgt-ben 6s e rendeletben foglaltak szerint - k<iteles ellitni.

2. AKdzszolgriltat6 a rendelet hatiiya al6tartoz6 telepiil6si hullad6kot a megfelelo hat6s6gi
enged6lyekkel rendelkezo hullad6klerak6 telepre sziilitani 6s 6rtalommentes elhelyezesdrol
gondoskodni.

3. A hullad6kot a Kdzszolgilltat6nak az iitala megjeldlt napokon, de legal6bb k6thetenk6nt
egyszer kell elsz6llitania. Amennyiben a betitemezett jiratterv szerinti sz6llft6si napon
valamilyen oknril fogva a sziilitSs kimarad, :i;gy azt a 16 krivetkez<i munkanapon a

Ktizszolg6ltat6 p6tolni koteles.

8.$.

l. Az ingatlantulajdonos alapvezeto k<iteless6ge, hogy a hulladdk keletkez6s6t a leheto
legalacsonyabb szinten tartsa.

2. Az ingatlantulajdonos azingatlaniin keletkezd vagy birtok6ba keriilt telepiil6si hullad6kot az
elsz6llit6sra val6 Stvdtelig a krirnyezet szerrryezest megeloz5, k6rositiis6tkiz6r6 m6don
kdteles gyrijteni, illetve t6rolni.

3. Az ingatlantulajdonos kciteles a hulladdkot fgy kezelni, hogy az m6sok 6letet, testi 6ps6g6t,
eg6szsdg6t 6s j6 kdzdrzetet ne veszelyeztesse, a kozs6g termdszetes ds dpitett kdmyezetdt az
elkertilhetetlen mdrt6ken feltil ne szennyezze, a nov6ny-6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a
kdzrendet es akdzbiztons6got ne zavarja.

4. A gytijtoed6ny tiszt6n tartiisilnak 6s fertotlenit6s6nek elvdgz6se azingatlantulajdonos
kciteless6ge, melynek gyakoris6ga mrijus 1-i 6s szeptember 30-i idrjtartam kdz<itt havonta
legaLibb egy alkalom.

e.$.

I . A kdteleziS szemdtszSllitilsba bekapcsolt tertileten az ingatlantulajdonos a hulladdkot - a (2)
bekezd6sben szabillyozottak kivdtel6vel - csak egysdges 6s jelenleg is forgalomban l6vo,
zdrhato tetovel ell6tott, a sziilito g6pj6rmrihoztartoz6, szabv6nyos gytijtSed6nyben t6rolhatja.

2. A lakossdg-ha a gytijtoed6nyben nem tudja elhelyezni - a keletkezett hullad6kot a
gytijtoed6ny mell6, a gytijt6st vdgzo gdpj6rmtivel megkcizelitheto 6s az iirit6sre alkalmas
helyen, matric6val elkitott mtianyag zsiikban a sz6llit6si napon elhelyezheti. A Krizszolg6ltat6
tdrft6s ellendben matriciival ell6tott zs6kok megviis6rl6si lehetdsdg6t biaositja. A matricds
zsiikokat megv6sSrolni az cinkorm6nyzat 6ltal alkalmazott falugazdini.i-lehet. Az
ingatlantulajdonosnak a zs6kot azingatlanon beltil, v6dett helyen kell t6rolnia.

3. A kihelyezett gyijt6ed6ny, illetve zs6k nem akadiiyozhatja a j6rmti-ds gyalogosforgalmat,
elhelyezdse egy6bkdnt sem j6rhat baleset, vagy k6rokozdsveszelydnek eloid6zdsdvel, vagy
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mSsok j6 kozdrzetdnek, illetve a telepiil6sk6pnek indokolatlan megzavarils6val.
4. A gytijt6ed6nybe nem rakhat6 egy6b olyan anyag (fon6 hamu, mar6 anyag, gyril6kony

anyag, nagyobb terjedelmti tirgy, veszdlyes hullad6k, stb.), amely veszdlyezteti a

szemetsziilit6ssal foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi 6ps6get, vagy megrong6lhatja a

sz6llit6 j 6rmti mtiszaki berendez6 s6t.

5. Ha a Kcizszolgiitato meg6llapitja, hogy a gytijtoeddnyben a (4) bekezd6sben megjelcilt anyag

tal6lhat6, a kitiritdst jogosult megtagadni. Azingatlantulajdonost ennek t6ny6rol ir6sban

ertesiteni kell az ok felttintet6s6vel. Az ingatlantulajdonos hib6j6b6l keletkez6, egy6rtelmrien

bizonyithat6 baleset, mtiszaki meghibrisod6s jogkcivetkezm6nyeit a vdtkes ingatlantulajdonos

viseli.
6. A hullad6k elsz6llft6sa c6lj6b6l kihelyezett gytijtoeddny fedel6nek a k<iztertilet

szennyez6s6nek elkertil6se 6rdek6ben lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a

gytijt6eddnyben rigy kell elhelyezni,hogy az az eddny mozgat6sakor 6s iiritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a g6pi i.irit6st ne akaddlyozza.

1r.$.

1. A telepi.il6si szil6rd hulladdk gyujt6s6re szolg6l6 gytijtoed6nyt a szolgiitat6ssal 6rintett

ingatlanon beltil kell t6rolni rigy, hogy ahthoz illet6ktelen szem6lyek 6s 6llatok ne ferjenek

hozzit. Gytijtoeddnyt kcizteriileten tart6san csak a koderiilet haszn6lat6ra vonatkoz6 hat6s6gi

enged6ly alapjin, akorjegyzo 6ltal kijel<ilt es enged6lyezett helyen szabad elhelyezni.

2. Azingatlantulajdonos a gyrijtoed6nyeket k<jteles a sziillit5si napon a Kozszolg6ltat6 rlltal

megjel6lt idopontban azingatlan el6tti ftszakasz melletti kcizteriiletre, a begytijtestv€,gzo

j6rmtivel megkdzelitheto 6s tirit6sre alkalmas helyez kihelyezni rigy, hogy az akozleked6st ne

akadiiyozza a biztons6got ne veszllyeztesse, a kdztertletet ne szennyezze 6s abban k6rt ne

tegyen. A gytijt6edenyt az ingatlantulajdonos kdteles az iirit6st kcivetoen meg aznap az

eredeti hely6re visszahelyezni.

3. A Krizszolg6ltat6 a gyrijtoed6nyek tirit6set a szfilitttsi napokon reggel 6 6s este 20 ora kozott

vegzi. Az iirit6s, a sz6llit6s 6s a gytijtds napj6t aKozszolg6ltat6 6llapitja meg.

4. A kihely ezett gyijtoed6nyekbol hullad6kot kiszedni, kozteriiletre kisz6rni, viilogatni

(guber6lni), valamint m6snak a gytijt6ed6ny6be - annak enged6lye n6lkiil - hullad6kot

elhelyezni tilos.

A kdzszotgdltatds iginybevdtelinek mddja ds feltitelei

11.$.

I . t&l I2l Az tngatlantulajdonos 6s a kcizszolg6ltat6 kdz6tti jogviszonyt vagy a kdzszolg6ltat6s

ig6nybev6tel6nek t6nye hozzaldtre, vagy az atdny, hogy a kdzszolgiitat6 a k6zszolg6ltat6st

azingatlariulajdonos rdszdre felaj5nlja, illetve akdzszolg6ltat6s teljesit6s6re rendelkez6sre

iil. Azingatlantulajdonos 6s a kcizszolg6ltat6 akozszolgitltat6s teljesit6s6re ir6sbeli

szerzoddst kot.

2. A jogviszony kezdo idopontja azanap, amelyen a Kozszolgiitat6 akozszolgiitatis

teljesit6s6nek megkezd6s6r6l 6s l6nyeges felt6teleirol az ingatlantulajdonost ir6sban

6rte s itette, i I I etve fe lh iv6s kd zzetetele ritj rln t6j 6 ko ztatta.
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3. Az ingatlan tulajdonosa k<iteles aKozszolg6ltat6nak bejelenteni, ha ingatlantulajdonos -
viitozits, vagy egy6b ok miatt - a kozszolg6ltatris igdnybevdteldre kritelezett6 v6lik. Ev
kdzben azingatlantulajdonos szem6lyi viitozitsirt a K<izszolgriltat6n6l avitltozirst kcivet6 15

napon beli.il koteles bejelenteni.
4. tl0lA kozszolgdltat6 a kozszolgiitat5s igdnybev6tele 6s a kdzszolg6ltat6si dij behajtrisa

6rdekdben jogosult kezelni azingatlantulajdonos nev6t, lakcim6t, sziiletdsi hely6t 6s idej6t,
anyja nevdt.

5. Il llSztineteltetheto akiizszolgirltat6s igdnybev6tele azokon azingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik. A
szi.ineteltet6sre vonatkozo igenytazingatlantulajdonos fr6sban koteles bejelenteni a

kozszolgiltat6nak, a sztinetel6s kiv6nt kezdo idopontja el6tt, legal6bb 30 nappal megel6zoen
6s a koziizemi sz6ml6kkal ut6lag igazolni a sztineteltet6s tdny6t. Ha a sztinetel6s felt6teleiben
viitozirs kcivetkezik be, az ingatlantulajdonos ezt ir6sban, halad6ktalanul koteles a
kozszolgflltat6nak bejelenteni. A sziinetel6s idej6re miir kisz6mlinott iirit6si dijat a

kdzszolgiitato a kciziizemi sz6mlSkkal val6 igazol6s benyrijtris6t kcivetoen, ut6lag irja j5v6.

t2.s.t12t

A kdazolgdltatdsi sze rzddis [! J I

t3.S.lttt

l. A k6zszolg6ltat6si szerzodes r6szletes feltdteleit 6s tartami kdvetelm6nyeit a magasabb szintri
jogszab6lyokkal cisszhangban jelen rendelet 6llapitja meg. A kozszolgdltatdsi szerz6ddsben
r o gziteni ke I I a hul I ad6kke ze I e s i kozszol giltatiis k o r6ben :

a. akozszolg6ltat6s megnevez6sdt, tartalm{tt, akdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teri.ileti
hatirtfi,

b. annak a tdnynek a r<igzitds6t, hogy aKozszolgaltat6 viillalta a megjel<ilt kcizszolg6ltat6s
teljesitds6t,

c. a kozszolgriltat6si szerzodes idotartam6t,
d. a teleptil6si hullad6kok gytijt6s6nek m6dj6t,
e. akozszolg6ltat6s igazoliisi 6s ellenorz6si kcitelezetts6g6t, annak m6dj6t,
f. a k<izszolgrlltatris frnansziroz6s6nak elveit 6s m6dszereit, azcinkorm6nyzat ezir6nyri

kritelezetts6ge telj esitds6nek felt6teleit 6s biztosit6kait,
g. aKdzszolg6ltat6nak a lakoss6g 6s az ingatlantulajdonosok irriny6ban fennrlll6

t6j ekoztatitsi k<itelezett sd g6t, 6 s te lj e sit6 s6nek m6dj 6t,
h. azokat a felt6teleket, amelyek mellett a Krizszolgiitat6 akozszolgitltatiis teljesitdsdre

kdzremtikddot vagy teljesit6si segddet vehet igdnybe, s ez ut6bbiak6rt t<irt6no
feleloss6gv6llal6st

i. a szerziid6s m6dosit6stlnak lehetsdges okait 6s eljrirrrsi rendj6t.

A lim-lom akcidra ds a kardcsonyfa begiijtdsdre vonatkozd rendelkezisek

14.5.
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1. A nagy darabos hullad6k (lom) gytijt6sdrol, elsz6llit6srir6l 6s 6rtalmatlanitirsirol a

Kozszolgiitat6 6vente egy alkalommal, a hullad6kkezeldsi kozszolgiitat6s keret6ben
gondoskodik.

2. AKozszolg6ltat6 kizitr6lag a lakoss6gn6,l, ahdnart6sokban k6pzSddtt, de a rendszeres
hullad6ksz6llit6sra haszn6latos gytijtoed6nyekben el nem helyezhet6 nagy darabos hullad6k
elsziilitirsilra k6teles. A Kozszolgiitat6 iital akozszolgiitat6s keret6ben lomtalanit6si
szolgdltatirs semmilyen m6s hullad6kra (igy pl. 6pitdsi t6rmel6kre, jiirmrironc sra, tritgydra,
iillati tetemre, veszdlyes hullad6kra) nem terjed ki.

3. A hullad6kot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szrillitilst megelozo nap 18 6riija utiln
helyezheti ki az ingatlana elotti kciztertiletre rigy, hogy aza jrirmii 6s a gyalogos forgalmat ne
akadilyozza, azoldtertileteket 6s a ndv6nyzetetne k6rositsa, ne jarjon baleset, vagy
karokoz6s vesz6ly6nek eloid6z6s6vel, valamint a begyrijto sz6llit6e szkiiz6ltal j6l
megkcizelitheto legyen.

4. AKozszolg6ltat6 a kar6csonyi iinnepeket kcivetoen febru6r 1-ig - az itltalaelozetesen
meghirdetett napokon - a lakossiigi gytijtoed6nyek mell6 kihelyezett karticsonyf6t ktilcin dij
felsz6mol6sa n6lktil elsziilitja. Ettol az idopontt6l eltdro id6szakban karrlcsonyfdt koztertiletre
kihelyezni tilos!

Ep itis i td rme li k e lh e ly ezis i re v o n at kozd e l6ir ds o k

1s-Silst

Az 6pit6si t<irmeldk elsz6llitris6ra az ingatlan tulajdonosa, illetve az kciteles, akinek a
tevdkenysdge sor6n a hullad6k keletkezett.

A kduzolgdltatds dija

t6'SJtot

(1) A krizszolgriltat6si dijat az ingatlantulajdonos fizeti.

(2) A kozszolgiitatSsi dijat az ingatlantulajdonos a k<izszolgdltat6 6ltal megkiildott sz[mla
alapjitn, ne gyed6vente kciteles me gfi zetni.

(3) Kdsedelmes dijfizet6s esetdben a kdzszolgiitat6 a k6sedelmi kamat felszdmit6s6ra
jogosult.

Adats zo I g ti lt at ds i i s ny i lv d nta rtds i k d te te zetts d g

t 7.s.tt 7t

7tt0
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t8.s.t18t

V. FEJEZET

Vegyes is hatdlyba ldptetff rendelkezdsek

te.s.

l. E rendelet2004. m6jus 1-6n l6p hatiiyba.
2. A rendelet kihirdet6 slrol azSZMSZ. eloir6sai szerint a helyben szok6sos m6don akoriegyzo

gondoskodik.

3. E rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejtileg hatiiyit veszti Rinyarijnep Kdzs6g

Onkormiinyzatinaka telepi.il6si szil6rd hullad6k elsziilitisfur6l 6s kezel6s6rol, a helyi

kozszolgrlltat6s kotelezo ig6nybev6tel6rol sz6l6 612001.(XI.1.) 6s a m6dosit6s6r6l szol6

1 3/2003 . (XII.23 .) rendeletek.

4. tl2lE rendelet a belsd piaci szolgtiltatdsokrdt sail6, az Eurdpai Parlament ds a Tandcs

2 0 0 6/ I 2 3 /E K irdny e lv n e k v al6 megfe leli s t s zo I g dli a'

Rinyafijndp, 2004. dPrilis 30.

Kiss Jduefnd sk.

polgdrmester

Tulok Mdnika sk.

kdrjegyzd

Zhrad1k: A rendelet hirdetff tiblilra kifiiggeszt6s6nek id6pontja: 2004.fprilis 30.

Tulok M6nika sk.

KiirjegYz6

Az egys6ges szerkezetbe foglalt rendelet hiteles:

2014. februir 24.

Tulok M6nika
jegyz6
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1.s2. mell6klet a 8/2004.(IV.30.) rendelethez[20] W@l/!lI2!ll25lI251lUlI2BlI29]
EqI

f!] M6dositotta: ll20l4.(1.17 .) dnkorm6nyzati rendelet 1. g-a.

[! Hatdlyon kiviil helyezte: l/2014.(1.17.) dnkorminyzati
Hatiiytalan: 20 | 4. j anu6r I 8-t61.

Hat5lyos: 2014.janu6r I 8-t61.

rendelet 9. $ (3) bekezddse.

p] M6dositotta: ll20l4.(I.17.) cinkorm6nyzati rendelet 2. g-a. Hatiilyos: 2ol4.janu6r 18-t61.

ElA szolgiitat6 nev6t m6dositja a812009.(rX.4.) rendelet 2.9. (l) bekezd6se.

[![ M6dositotta: ll20l4.(I.17.) rinkorm6nyzati rendelet 3. g-a. Hat6lyos: 2Ol4.janurlr l8-t61.

![] Hat6lyon kivi.il helyezte: ll20l4.(1.17.) dnkormrinyzati rendelet 9. g (3) bekezd6se.
Hat6lytalan : 201 4.j anuiir I 8-t61.

[l[ M6dositotta: 712014.(I.17.) <inkorm6nyzati rendelet 4. g-a. Hat6lyos: 2}l4.janu6r l8-t61.

[8] M6dositotta:912013.(XI.29.) dnkorm6nyzati rendelet 1. g-a. Hatiilyos: 2014.januiir l-tol.
[!] M6dositotta: ll20l4.(Lll.) tinkorm6nyzati rendelet 5. g-a. Hatrilyos: 20l4.janu6r 18-t61.

[10l Kieg6szitette: 912013.(XL29.) <inkorminyzati rendelet 2. $-a. Hatrilyos: 2014. janu6r
l-tol.

[11l Kiegdszitette: 912013.(XL29.) cinkorminyzati rendelet 3. $-a. Hat6lyos: 2014. janurlr
1-tol.

ll2l Hatalyon kfvi.il helyezte: ll20l4.(1.17.) clnkorminyzati rendelet 9. $ (3) bekezddse.
Hat6lytalan : 201 4.janu6r I 8-t61.

[13l M6dositotta: ll20l4.(L17.) dnkorminyzatirendelet 6. $-a.Hat6lyos: 2014.janu6r 18-t61.

[14l M6dositotta: 112014.(1.17.) <inkorminyzatirendelet 7. $-a.Hat6lyos: 2014.janu6r l8-t61.
Il5l M6dositotta: 112014.(1.17.) tinkorm6nyzatirendelet 8. $-a. Hatiilyos: 2014.janu6r l8-t61.
[l6l M6dositotta: 912013.(XL29.) onkorminyzati rendelet 4. $-a. Hat6lyos: 2014. janu6r

1-tol.

lLTl HatSlyon kivtil helyezte: ll20l4.(I.17.) dnkormhnyzati rendelet 9. $ (3) bekezd(se.
Hatiiytalan: 201 4. j anu6r 1 8-t61.

[l8l Hat6lyon kfvtil helyezi: 1012012.(Y31.) cinkormdnyzati rendelet 15. $ (2) bekezddse.
Hat6lytalan : 20 13 . j rinius 3 0-t61.

ll9l Kieg6sziti a 8/2009.(IX.4.) rendelet 2.$-a. Hat6lyos 2009. szeptember 4-tol
[20] M6dositja a 1312004.(XII.9.) rendelet

t2ll M6dositja a 1312005.(XI.1.) rendelet

[22.f m6dositja a 9 12006.(XII. I 8.) rendelet

[23] m6dositja a 1312007.(XII. I 4.) rendelet

9lt0 2018.04. 19. 13:57
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[24] m6dositja: 1412008.(XI.28.) rendelet 1.$-a. Hat6lyos: 2009. janu6r l-tol
[25 ] M6dositja: 1 112009.(X[I.15.) rendelet. Hat6lyos: 2010. janudr 1-tol.

[26] M6dositja a 612010.(X1I.13.) dnkormitnyzati rendelet 1. $-a. Hatdlyos: 2011. janu6r

1-tol.

l27l M6dositja a l0l20ll.(X[.15.) rinkormdnyzati rendelet 1.$-a.Hatillyos: 2012.januilr
1-tol.

[28] M6dositja az 512012.(nL 15.) onkormirnyzati rendelet 1. $-a. Hat6lyos: 2012. m6rcius

l5-tol.
l29l M6dositja a 912012.(1Y.26.) 6nkorminyzati rendelet 1. $-a.Hatdlyos: 2012. m6jus 1-tol.

[30] Hatrilyon kivtil helyezi 1412012.(XII.14.) onkorm6nyzati rendelet 1. $ (2) bekezddse.

Hat6lytalan: 201 3 janu6r 1 -tol.

2018.04. 19. 13:57


