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Sz6k6d Ktizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 /2016. (KI.01.) iinkorminyzati rendelete

a telepiil6si szil{rd 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltatr{sok kiitelez6
ig6nybev6tel616l

Sz6kdd Ktizseg Onkorm6nyzat Kdpviseki-testiilete az Alaptrirv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a.)
pontj6ban es a 32. cikk (2) bekezd6s6ben biztositott jogalkot6 hat6skrir6ben eljirva, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny 88. $ (4) bekezdes6nek 6s a vizgazd1lftod6sr6l
sz6l6 1995. 6vi LVII. t<irv6ny 45. $ (6) bekezdes6nek felhatalmazisa alapjrin a kcivetkezot
rendeli el:
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l.s
A ktiztisztas6ggal, teleptil6stisztasilggal kapcsolatos feladatok elldt6siir6l, igy a teleptil6si
szilard 6s foly6kony hullad6k, illetve a kommun6lis hullad6k szelektiven 

-trirt6n<i 
(papir,

miianyag, fdm) rendszeres cisszegytijt6s6r6l, elsz6llitSsiir6l, elhelyez6sdrol az <jnkorm imyzat
kcitelez6 helyi kdzszolg6ltat6s ritj6n gondoskodik. A k<izs6g teriiletdn ldvo ingatlanok
valamennyi tulajdonosa, haszn6l6ja, bdrl<lje (a tov6bbiakban: tulajdonos) - fiiggetleniil att6l,hogy term6szetes szem6ly, jogi szemdly, iagyjogi szemdlyisdggei nem iendeliezo trirsasag -az ingatlaniin keletkez6 teleptildsi szillrd hutiadlk, illetve aGleptil6si foly6kony hullad6kelhelyez6sdrol az ezen 

-tev6kenys6ggel kapcsolatos helyi k<izszolg6ltat6sok ritj6n k<itelesgondoskodni. Gazdiikod6 szervezet az eloloektol eltenien akkor fot"l", igdnybe venni akii zszolgfitat6st, ha trirvd ny azt kotel ez6 v6 te szi .

2.$
(l) A II' Fejezetben megfogalmazott magatartrisi szab6lyok (a tovabbiakban: magatartiisi

szab6lyok) be nem tart6sa eset6n .a kozigazgatiisi hat6srlgi elj6r6s 6s szolg6ltat6srlltallnos szabr{lyair6l sz6l6 2004.6vi cXL. t<irv6ny szerinti kozigazgat6si hat6srigielj6rris lefolyat6sa a jegyzo hatiiskdr6be tartozik.
(2) A magatart6si szab6lyok be nem tart6sa miatt inditott elj6r6s kizirolag hivatalb6lindithat6, mely akkor sem minosiil k6relemre indult eryararnut, iu * eljrlr6sttermdszetet' 

Yugy 
jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyis6ggel n"* ."nj" lkezi; szervezetkezdemlnyezi.

Jogkiivetkezm6nyek
3.S

(l) A magatartiisi szab6lyok be nem tart6sa iset6n:
a.) a jegyz6 szilzotvenezer forintig terjgdo kozigazgatrisi birsiig, vagyb') a jegvzo v:g.y az <inkormanyzati 

.niuatat 
jJgyZije dltat tJnutZi^*ott iigyint6zo

citvenezer forintig terjed6 helyszfni birsrig kiszauisara jogosult.
c') Ktizigazgatilsi birs6g helyett figyelmezlt6s alkalm *u{ut6, ha a cselek m6ny azelktivet6s kciriilmdnyeire tekintettel csek6ly sflyri vagy afigyelmeztet6stol is kellovisszatart6 hat6s vrlrhat6.
Az (l) bekezd6s a) pontj6ban meghatiirozott birsiig ism6telten is kiszabhat6



4.S
(l) A k<izszolg6ltat6s c6lja a k<iztisztas6g, a teleptil6stisztas6g, a kozeg6szs6giigyi

rendelkez6sek betart6sdnak biztositdsa, valamint az epitett-ls term6szeti k<irnyezet v6delme.

(2) A rendelet t6rgyi hat6lya: a ktizszolg6ltat6s kiterjed
a) az ingatlanon <isszegyrijtdtt telepiil6si szilard hulladdk rendszeres cisszegyrijtds6re,

begnijt6s6r e, elszilllithsrira 6s elhelyez6s6re a kij eltilt hullad6klerak6 helyen;

b) a telepiil6sen a folydkony hutlad6k gytijt6s6vel kapcsolatos tev6kenys6gekre.

(3) A rendelet tertileti hat6lya: a k<izszolg6ltatSs Szflkid kozs6g klzigazgat6si tertilet6re terjed

ki.

(4) A rendelet szem6lyi hat6lya: kiterjed valamennyi mag6nszem6lyre, valamint gazd6lkod6

iz'swezetre, akinek, ilietve amelynek tulajdon6ban, birtok6ban vagy hasznillathban, a k6zs6g

kozigazgat6si teriiletdn l6v6 ingattanrln (a tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) telep0ldsi szilard

hullad6k keletkezik.

(5) Nem terjed ki a rendelet hat6lya a vesz6lyes hullad6kok keletkez6s6nek ellen6rz6s6vel 6s

azok kezel6s6vel 6sszefiigg6 tev6kenys6gre.

II. Fejezet

Kdzszolgdltatist v 69z6 feladatai
s.s

(1) A szervezetthelyi hullad6kszallit6si k6zszoig6ltathst az Onkormrinyzatkozszolg6ltat6val

kdtdtt k0zszolg6ltatisi szerzod6s alapjan l6tja el'

(Z) A teleptilesi szil6rd hullad6k szewezett gytijt6s6re 6s elsz6llit6s6ra iranyul6

k<izszolg6ltatSs ig6nybevdtele kcitelez6.

(3) plcsudvardkozslgkozigazgat6si teriilet6n D6l-kom Kft (7632 P6cs, Sikl6si u' 52') - a

tov6bbiakban: szolg6li at6 --littla el a k6zs6 g kozigazgat6si teriilet6n keletkezo teleptilesi

szil6rd hullad6k dsszegytijt6sdvel 6s ; kijel,6h; hat6s6gi enged6llyet mUfi]49

hullad6k6rtalmatlanit6 tellpre t6rt6n6 rendszeres szSllititsitval 6s 6rtalmatlanitiis c6lj6b6l

t6rt6n6 elhelyez6s6vel kapcsolatos, hullad6kkezel6si krizszolg6ltatiisi tevdkenys6get'

A telepiil6si iinkorm ilnyzat feladatai

6.S

A k6pvisel6-testiilet feladata kiil6n6sen:

a) a hullad6kgazddlkod6sra kdtiitt kozszolg6ltat6si szer.zod6s alapjdn, a szelektiven gytijtdtt

.!veu Lr.ptilisi szil6rd hullad6k lerak6sa tetjauot hullad6kgvtijt6 sziget kijel<il6se'

b) a telepiil6si szilard hullad6k rendszeres tisszegyrijt6s6nek, elsz6llit6sanak 6s

ilrtalmatlaniiasanatmegszervez6se6sfenntart6sa,
c) a telepiil6si foly6kony hullad6k Osszegyrijt6senek, elsz6llit6s6nak 6s 6rtalmatlanit6s6nak

megszervez6se 6s fenntart6sa,



d) a kdzszolg6ltat6s ell6t6sara a szolgiiltat6 kiviilaszt6sa, k<izszolg6ltatiisi
megk<it6se,

e) a k<izszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Szolg6ltat6 szimixa
inform6ci6k szolg6ltat6sa,
f) a k<izszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 - egy6b jogszab6lyban nem rendezett -
<inkormrinyzati feladat-6s hat6sk<ir rendeletben trirt6n6 meg6llapit6sa,

szerz6dds

sziiks6ges

telepiil6si

Az ingatlantulajdonosok kiitelezetts6gei

7.S
(1) Az ingatlantulajdonos alapvet6 kdtelezetts6ge, hogy
a) a teleptil6si szilSrd hulladdk keletkezdsdt a lehet6 legalacsonyabb szinten tartsa,
b) az ingatlanon keletkez6 telepiil6si szilard hullad6kot az elsziilitiisra val6 6tv6telig a ktil6n
j o gszab6lyban ekiirtak szerint idei glenesen gyrij tse, illetve tir olj a,
c) az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si szilird 6s foly6kony hullad6k gytijt6s6r<il, elsziillit6s6r6l
6s 6rtalommentes elhelyez6s6r6l a rendeletben meghatarozott m6don gondoskodjon,
d) a telepiil6si hullad6kot rigy kezelje, hogy az m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6ges 6s j6
koz6rzet5t ne veszdlyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett krirnyezet6t ne szennyezze, a n<iv6ny 6s
fllatvil6got ne karositsa, akdzbiztonsilgot ne zavaqa,
e) tulajdonosv6ltozSs eset6t a Szolg6ltat6n6l a villtozirst kcivet6 15 napon beliil irrisban
bejelentse.

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek telepiil6si szilird hullad6ka keletkezik, de az ingatlana
egyidejtileg gazd6lkod6 szewezet c6gnyilvrintartrls6ban bejegyzett sz6khely6til, telephely6iil
vagy fi6ktelep6iil is szolgrll, kdteles a teleptil6si hullad6k6t a gazd6lkod6 szervezeteknek az
ingatlanon folytatott gazdfulkoddsi tev6kenys6ge sor6n keletkezett fogyaszt6i es telepiil6si
hullad6kt6l elkiil<jnitetten gyrijteni, 6s arra kdzszolgrlltatdst ig6nybe venni.

8.$
(1) Az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6 6ltal nyfjtott helyi k6zszolgdltat6st koteles ig6nybe
venni.

(2) A tulajdonos rlltal megjekilt mennyisdgnek megfelel6en a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos
ktilrin szerzrid6st kdt a lom <isszegytijt6sdre, elsz6llitisfura 6s elhelyez6s6re.

(3) A kozszolgilltatris lenyeges felt6teleiben bekcivetkezett villtozitsokr6l a Szolg6ltat6 az
ingatlantulajdonost - a viltozis bek<ivetkezte el6tt - irilsban kdteles 6rtesiteni. Ha el6re nem
l6that6 rendkivtili okb6l k<ivetkezik be villtozits, a Szolg6ltat6 6rtesitesi kdtelezetts6g6nek
egy6b alkalmas m6don is eleget tehet.

(4) A Szolgrlltat6 a kdzszolgilltat6ssal <isszefiigg6 tev6kenys6g6t mindenkor a vonatkoz6
jogszabillyi el<iir6sokban foglalt mtiszaki, kcizeg6szs6gtigyi 6s egydb feltdteleknek
megfelel6en kdteles ell6tni.

(5) A Szolg6ltat6 a szolgirltatiissal risszefiigg6 ir6sban be6rkezett panaszokat k<iteles
megvizsg6lni, 6s a vizsg6lt eredm6nyrol a panaszost 30 napon beliil t6j6koztatni.



A kiizszolg6ltat6s ell6tisinak, rendj e, m6dj a
e.s

(l) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6kot az awrak
begytijt6s6re e rendeletben feljogositott hullad6kkezel6nek, a Szolg6ltat6nak kdteles Stadni.

(2) A telepiil6si szil6rd hulladdk gyrijt6s6nek, szillitisinak, elhelyez6s6nek ktiltin szabilyai:

a) A belteriileti, kiiltertleti ingatlanon <isszegffitdtt, illetve a k6zteriiletre szabvrinyos (70

vagy 110 literes) gffit6ed6nyben kihelyezett teleptil6si szil6rd hullad6kot a

Szolg6ltat6 heti 1 alkalommal sz6llitja el.
b) A Szolg6ltat6 a t6bblet hullad6kot az illtala forgalmazott embl6m5s zs6kban kiilon

dijazfus ellen6ben szilllitja el, melynek dija mag6ban foglalja a szfullitSs 6s a depon6l6s

dij6t.
c) Az ingatlantulajdonos a teleptl6si szil6rd hulladdk gyiijt6s6re, elszilllitishra a saj6t

tulajdon6ban l6v6 szabv6nyos gyrijt6eddnyt veheti ig6nybe, kizar6lag azthasznilhatja,
illet6leg a szelektfv hullad6k gyiijt6s6re az Onkorminyzat biztositja a szabv6nyos
ed6nyzetet.

d) A hullad6kszrlllitris id6pontj6r6l, annak megviltozhsar6l a Szolg6ltat6 a lakoss6got

6rtesiti.
e) Ha aziirit6s napja iinnepnapra esik, akkor is biztositja a szolg6ltat6st.

0 A gyrijt6ed6ny meg6rz6se 6s tiszthntart6sa azingatlantulajdonos6nak kdtelezetts6ge.
g) A gyrijt6ed6ny kdrnyezet6nek tisztrln tart6sdr6l az ingatlantulajdonos k<iteles

gondoskodni, kiv6ve, ha a hullad6k a Szolg6ltat6 hib6j6b6l sz6r6dik el.
h) A Szolg6ltat6 a kilzszolgfultaths keret6ben elkitja a k<izteriileten kialakitott szelektiv

hullad6kgytijt6 szigeteken l6v6 ed6nyek iirit6s6t 6s a hullad6k elsz6llit6s6t. A
hullad6kgyrijt6 szigeteken elhelyezett eddnyekbe kizfn6lag a feltiintetett tipusri
hullad6k helyezhet<i el.

(3) A hullad6k ingatlanon tcirtdn6 t6rokisrit a hat6lyos kdmyezetv6delmi, kdzeg6szs6giigyi,
tizrendlszeti 6s kdztisztasrlgi el6ir6sok figyelembev6tel6vel kell megval6sitani. Hullad6k
ingatlanon tcirt6n6 felhalmoz6sa tilos.

10.s
A telepiil6si sziftlrd hullad6k kezel6s66rt fizetend6 k0zszolgiltatisi dij

(1) A helyi kdzszolgilltaths ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonos kozszolgilltatSsi dijat
kdteles frzetni.

(2) A telep0l6si szillrd hullad6k6rt frzetend6 dijat negyed6vente a szirmlfin felttintetett
id6pontban kell megfizetni. A kozszolg6ltat6si dij megfizet6se a Szolg6ltat6 6ltal kiktildott
csekken ut6lag t<irt6nik.

(3) Sziineteltetheto a szolgiitatris ig6nybev6tele - a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re eg6sz

6vben kdtelezett ingatlanhasznill6 szfumdra - a bejelent6st6l szrimitott I 6v id6tartamra,ha a
tarol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli k<izszolg6ltatiisi szerz6d6ssel rendelkez6

ingatlanhasznill6 k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem hasznillja 6s az

i.iresed6s v6rhat6 id6tartam6t legk6s6bb a sziineteltet6s megkezd6s6t megel6z6 8

munkanappal bezfur6lag - a Szolg6ltat6 rlszere ir6sban adott nyilatkozattal, vagy faxon, vagy
e-mail form6j6ban - bejelenti a Szolg6ltat6nak. A bejelentds megt6tel6re csak a Szolg6ltat6val



szerz6ddses viszonyban 6116, vagy a meghatalmazottja jogosult. Az ingatlan tov6bbi
lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8 nappal a sziineteltet6s
lej6rta el<itt - ir6sban adott nyilatkozatta, faxon vagy e-mail form6ban - megism6telhet6. A
bejelent6sben foglaltak val6sdgtartalmiit a Szolg6ltat6 ellen6rizni jogosult. a sziineteltet6s
jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a Szolg6ltat6 jogosult a sztineteltetdst visszavonni. Ha az
ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lejrirta el6tt tjb6l lakott6 viilik, annak tdny6t a
Szolg6ltat6val szerzodott fel, vagy meghatalmazottja kciteles legaklbb 3 nappal kor6bban a
Szolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozat,vagy fax, vagy e-mail form6j6ban bejelenteni.

(4) a k<izszolgSltat6 rfszlre a Koordin6l6 szerv a kcizszolgrlltatdsi szerz6d6sben rogzitett
feladatai6rt szolgilltathsi dij at fi zet.

11.$
A ryiijt6ed6nyek haszndlatr[val kapcsolatos kiitelezetts6gek

(1) Az ingatlantulajdonosnak a gytijt6eddnyt az ingatlanon beltil kell t6rolnia, azt
kdzteriileten tart6san elhelyezni vagy t6rolni az rinkormLnyzat kdztertilet-haszn6lati rendelete,
illetve enged6ly alapj6n lehet.

(2) Tilos a gyiijt6eddnyekben vesz6lyes, foly6kony, robban6, vagy egydb olyan anyagot
elhelyezni, amely vesz1lyezteti az elszilllit6ssal foglalkoz6 vagy m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t
vagy eg6szs6g6t.

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles a gyrijt6edenyl a hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l a sziillit6sra
megjeldlt napon az ingatlarra el6tti kdzteriileten, kcizvetleniil az rittest mell6, a gyrijtdst vegzo
g6pj 6rmrivel megk<izelithet6, elsz6llit6sra alkalmas helyen elhelyezni.

(4) A kihelyezett gytijt6eszkciz nem akad6lyozhatja a j6rmii- 6s gyalogos forgalmat,
elhelyez6se nem jilrhat baleset vagy krirokozds veszelydnek eloid6z6s6vel, vagy mrisok j6
koz6rzetfinek, illetve a telepiil6sk6pnek az indokolatlan megzav arhshv al.

A hullad6k elszillit6sinak megtagadisa
12.$

A Szolg6ltat6 megtagadhatja a hullad6k elszillitilsitt,

a.) az <inkormanyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6ro ttlrol6ed6ny kihelyez6se eset6n
b.) ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, elektronikai
hullad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag, stb.)

c.) a hullad6k nem a szabv6nyos, 26rt tilrol6ed6nyben, illetve nem a Szolg6ltat6t6l
v6s riro lt j el zett zs6kb an keriil kihel y ezflsr e

d.) a hullad6k oly m6don kertil kihelyezflsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (s6rtilt ed6ny)

e.) ha a t6rol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatssfut 6s iirit6s6t akad6lyoz6 m6don
tribblethulladek kertlt kihelyez6sre

f.) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a t6rol6edenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6ri.il6se eset6n.



A kdzszolgiltatds al6 nem trtozil kiirben szerz6d6s alapjrfln v6gzett tev6kenys6g

13.S
(l) Az ingatlantulajdonos a Szolg6ltat6nak a hullad6k elszilllitirsira irrinyul6 megrendel6s6t

bejelenti, ha ingatlani{n a kdzszolgiitatis al6 nem es6 alkalmi tdbblet hflztarthsi szilard
hullad6k vagy lom is keletkezik.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendel6s 6s a szolg6ltat6s felt6teleiben t<irt6n6
megdllapod6s alapjrin a Szolg6ltat6tbizza meg, rigy a Szolg6ltat6 a megjeldlt id6pontravagy
id<itanamra a megfekilt mennyis6gri tribblet hullad6knak megfelel6 gyiijt6eszkdzt a tulajdonos
rendelkezds6re bocs6tja, 6s annak elsz6llitrisar6l 6s elhelyezeserll meg6llapod6s szerint dij
ellen6ben gondoskodik.

14.S

Lomtalanitis
(1) A lomtalanit6s megszervez6sdnil 6s lebonyolit6ser6l a Szolg6ltat6 6vente egy alkalommal

- ktildn dij felszdmol6sa n6lkiil - gondoskodik.

(2) A Szolg6ltat6kizfur6laga lomtalaniths al|tartoz6hiztartfusi hullad6k elszilllitilsirak<iteles.

(3) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 irltal hirdetm6ny tfijin elilzetesen
megjel<ilt helyen 6s id6pontban helyezheti el elsz6llit6s c6lj6b6l.

@) Az elsz6llitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a k<izteriileten, hogy a j6rmti- 6s a
gyalogosforgalmat ne akadrllyozza, a begytijt6 szlllit6eszk<iz 6ltalj6l megkiizelithet6 legyen,
a z6ldteriiletet 6s n6v6nyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne jarjon baleset vagy kdrokoz5s
vesz6ly6nek el6id6z6s6vel.

1s.s
A hullad6kudvarok 6s ryiijt6pontok ig6nybev6tel6re vonatkoz6 rendelkezdsek

(I) Az elktildnftetten gyiijtdtt hulladdk a kdzszolgfiltat6 6ltal izemeltetett hullad6kgnijt6
pontra, hulladdkgyrijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kilzszolgiitat6s kdrdbe tartoz6
hullad6kot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithat6 6s ott a jogosultnak iitadhat6,
vagy kiil<in gytijt6ed6nyben elhely ezheto.

(2) A teleptil6s lakosai rdszdre ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kdzszolgiitat| a helyben
szokdsos m6don 6s a honlapjan tilj5koztatist nyujt. A nytva tartds rendj6t, a

hulladdkudvarban gytijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djara 6s

a mennyis6gi korl5tokra vonatkoz6 tij6koztatist a kozszolgilltat| a honlapj6n 6s a

hull adekudvarb an kd zzdteszi.

(3) A kdzszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabillyzatilban meghatarozza a term6szetes

szemdly ingatlanhasznii6 iiltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kok mennyis6g6t. A
term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 e jog6t csak irgy gyakorolhatja, ha a

hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dij at megfi zette.



A foly6kony hullad6k elszillitisira vonatkoz6 rendelkez6sek
16.S

(l) A telepiil6si folyekony hullad6k elsz6llit6s6t eseti megrendel6s alapj6n v1gzi az
tinkormrinyzattal kilzszolgilltatfusi szerzod6st kdtdtt v6llalkoz6. a V5llalkoz6 a teleptil6s
teljes kiizigazgathsi tertiletdn, az erre a celra enged6lyezett 26rt rendszeni csepegdst 6s
szaghat6st kizitr 6 eszkdzzel.

(2) Az cisszegytijttitt telepiil6si foly6kony hulladdkot kizir6lag engeddllyel rendelkez6
foly6kony hulladeklerak6 telepen szabad elhelyezni, azutcirakiengedni szigoruan tilos.

(3) A V6llalkoz6 a megrendel6snek h6rom munkanapon beltil kdteles eleget tenni.

(4) A szolgilltatds ig6nybev1tel66rt az ingatlantulajdonos szolgilltatfusi dijat kdteles fizetni. A
szolg6ltattis dij6nak megfizet6se a teljesit6st k0vet6en szdmla ellen6ben v6lik esed6kess6.
mdrt6k6t e rendelet mell6klete tartalmazza.

Zir6 rendelkez6sek
17.$

(l) Ez a rendelet 20l6.l2.0L napjan l6p hatrilyba, mellyel egyidejtileg hat6ly6t veszti a
teleptil6si szilird 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6sok kcitelez<i
ig6nybev6tel6r6l sz6l6 1 / 2015. (tI. I 5. ) szrimri dnkormrinyzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdet6s6r6l a jegyzl a helyben szok6sos m6don gondoskodik.

Szokdd,,20t6. 
htrrt., Ar,,L4.t-- - &l-

-BnybvhczMffryfus
pdlgiirmester

Zirallilkz '',',,,.., . ..i,,\ii''
A rendelet kihirdetve 20 | 6.1 Z.0t napj64: -!-l''


