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Varga Kozs6g Onkorm6nyzata
7 I 20 | 5 .(V L 2 5. ) <inkorm finyzati rendelete

A hullad6kgazdilkodf si kiizszolgiltatisr6l I

Varga K<izsdg K6pviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 88. $ (4)
bekezd6sben kapott felhatalmazds alapjiln, Magyarorszdghelyr <inkormiinyzatair6l sz6l6 2011
6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban 6s a hulladikr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny 35. $ (1) bekezd6sben foglalt feladatkor6ben elj6rva a k<ivetkezoket rendeli
el.

I. fejezet
Altalinos rendelkez6sek

1. $

(l) A rendelet hat6lya Varga kcizs6g kozigazgatiri teri.ilet6n a hullad6kgazd6lkodfsi
kozszolgilltat6sba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (a
tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhasznal6) terjed ki. A hullad6kgazddlkod6si kozszolgrlltatiis
a teleptil6s teljes kozigazgatisi tertilet6re kite{ed.

(2) E rendelet hattilya a gazdiikodo szewezet ingatlanh aszniio tev6kenysdge sor6n kdpz6dcitt
hdztarthsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszet kepezo elki.ilcinitetten gytijt<itt hulladdkra
akkor te{ed ki, ha azt a gazditlkod6 szewezet ingatlanhaszniio akozszolgliltat6nak adja ii
kezel6sre.

(3) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. t<irvenv
6s v6grehajtdsi rendeletei szerinti tartalommal kell 6rtelmezni.

2.$

(1) A kozszolgriltat6s
a) az ingatlanon dsszegyrijtritt - elkiikinitetten gyrijtcitt 6s vegyes - telepiil6si hullad6k (a
tov6bbiakban: hullad6k) rendszeres elszrillit6s6ra,
b) a hulladdk iirtalmatlanitilsiit, hasznosit6sitszolgitl6ldtesitmdny mtik6dtet6s6re,
c) a begytijtcitt hulladdk 6rtalmatlanitiisra 6s/vagy hasznosft6sra trirtdn6 6tad6s6ra,
d) a hulladdkgytijt<i szigetre telepitett gyrijtoeddnyben elhelyezett elktildnitetten gytijtdtt
hullad6k elsz6llit6s6ra, kdrnyezet6nek tisztlntartisfira
e) azingatlanon keletkez6 nagydarabos, a lomtalanftris kdrdbe vont lom hullad6k gytijtdsdre
6s sziillit6s6ra
terjed ki.

(2) Az <inkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgSltat6st a D6l-Kom D6l-Dun6ntrili
Kommun6lis Szolgilltat6 Nonprofit Kft-vel, mint k<izszolg6ltat6val (a tov6bbiakban:
kcizszolgdltat6) k<itdtt hullad6kgazd6lkodrlsi kcizszolgdlt atisi izerzoddst ritj6n biztosftja.

(3) A kozszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get - a szolg6ltatris6rt val6 teljes
felelossdgdnek fenntart6sa mellett - alv6llalkoz6val is v6eeztetheti.

1 Egys6ges szerkezet be foglalva a jegyz6 6ltal a 7 /2076.(xil.8.) cinkormdnyzati rendelettel . zorT .janudr 1-j6t6l
hatSlyos szoveg.
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3.$

(1) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teriileten a term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6
es a k<izszolgSltat5s igenybevetel6re kotelezett gazd6lkod6 szervezet k<iteles a
k6zszolg6ltat6st ig6nybe venni.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek k<itelesek a keletkezett teleptil6si hulladekaikat a lakoss6gi
hullad6kokt6l elkiildnitetten gyiijteni, es ahilztartrisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszet

kepezl vegyes hulladdkot kritelez6en a kozszolg6ltat6nak 6tadni, fiiggetleniil a vfgzett
tevdkenysdg jelleg6t6l. Lakoss6gi t6rol6ed6ny esetdben gazdtikod6 szervezet rdszfte
befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

4.$

Az onkormtnyzat 6s a kdzszolgSltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ell6t6s6r6l rdszletes kdzszolgSltat6si szerzod6sben rillapodnak meg, amely tattalmazza a

tev6kenysd g ellftthshnak hatfrnapjait 6s id6tartamiit is.

s.$

(l) A kdzszolg6ltat6 6s az ingatlanhasznillo ir6sban kcizszolg6ltathsi szerz6ddst kdt egym6ssal

a kdzszolg6ltat6s ig6nybe v6tel6re. A szerzldds megk<it6sdnek elmarad6sa vagy k6s6bbi

megkrit6se nem mentesiti a kozszolg6ltat6t a folyamatos rendelkez6sre 6llis, az

ingatlanhasznii6t akozszolgilltat6s k<ltelezo iglnybevdtele 6s a dijfrzetds teljesit6se al6l.

(2) Az(1) bekezddsben foglaltkozszolghltatrisi szerz6dds tartalmazza ki.il6n<isen:

a) a k6zszolg6ltat6 megnevez6s6t, sz6khely6t,
b) a kdzszolgr{ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6 6s amennyiben a szem6lye elt|r, az

ingatlantulaj donos adatait,
c) az ingatlan cim6t,
d) a krizszolg6ltatrishoz ig6nybe vett hullad6kgytijtS ed6ny rirm6rt6k6t, darabszhmift,

tipusSt.

II. fejezet
A kiizszoleiltatis ellitisfnak rendie 6s m6dia

l. Ak<izszolg6ltat6 kozszolgilltatissal kapcsolatosjogai 6s kdtelezetts6gei

6.$

A kdzszolgSltat6
a) azingatlanon keletkezett hullad6k begytijt6s6rol heti egy alkalommal,

b; a szelektiv gyiijt6szigeteken elhelyezett gytijt6ed6nyek iirit6s6rol sztiks6g szerint' de

havonta legal6bb egy alkalommal
kriteles gondoskodni.
a begytijt6s rendj6nek r6szletszabillyait (ritvonal, sz6llit6si nap) a kozszolgilltat6 az

onkorm 6nyz attal e gy eztetett m6 don ril lapitj a m e g.

A sziilitai id6pontj-aban bekrivetk ezettvirltozLlsokr6l akozszolgirltat6 az ingatlanhasznfl6t

- a v1ltoz6s bektivetkezte elStt 15 nappal - ir6sban, vagy hirdetm6ny ritj6n kdteles

thjlkoztatni.

(1)

(2)

(3)



7.$

(l) A k<izszolg6ltat6 a hullad6kkezel6si kozszolgflltat6s keret6ben a hullad6k elsz6llit6silt
megtagadhatja:
a) a szerzod6st6l eltdr6 m6retri t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

b) a hullad6k nem szabv6nyos, zhrt t6rol6ed6nyben, a tobblethullad6k nem a

kozszolg6ltat6t6lv6srlrolt jelzettzsilkbankeriilkihelyez1sre,
c) .a gyrijt6ed6nyben a telepiil6si szil6rd hullad6k ktirdbe qem tartozS anyag kertilt
elhelyez6sre (p1. forr6 hamu, k6- 6s 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, mergez6 anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyfil6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmri vagy srilyri tilrgy), amely veszllyezteti a hullad6ksz6llit6ssal
foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gytijt6berendez6st, illetve
iirtalmatlanitdsa sor6n v esz1lyezteti a kcirnyezetet,

d) vagy k6riilcitte szab6lyalanul annak mozgathsSt 6s iirit6s6t akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre,
e) a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem 1ez6rt, illetve seriilt

ed6ny)
f) a kozszolgirltato a t6rol6eddnyt jrirmriv6vel <inhib6j6n kivill nem tudja megkcizeliteni

v agy az edlnyzet mozgatisa akadillyozott
g) amennyiben t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil a t5rol6ed6nyek matric6janak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n'

(2) Az (1) bekezd6sben megltathrozott esetekben a kozszolgfitato az ingatlanhasznililt
ir6sban, halad6ktalanul dnesiti a hullad6k elszrillitasa megtagadiisrlnak tdnydr6l 6s okrir6l.

Az ingatlanhasznilll kdteles a megtagad6shoz vezeto okot vagy okokat megsztintetni,

illet6leg a megsztintetdsr6l gondoskodni.
(3) A hullad6k elsz6llit6s6nak (1) bekezd6sben meghat6rozott okb6l tcirt6no meglagadisa az

in gatl anh as zn6l6 kdzszolgilltathsi dij fi z et6 si kotel ez etts6g6t nem erinti.
(4) Az iirit6si mrivelet sor6n kisz6r6dott hulladdkot k6zszolg6ltat6 a begytijtdsi folyamat

megsz akit6s6val, k6sedelem nelktl, marad6ktalanul koteles feltakaritani.

8.$

Az cinkorm hnyzatbiztositja akozszolgilltat6 javaslata alapjfun a koztertilet ingyenes haszntlatilt
a gytijt6ed6nyek 6s gytijt6szigetek kihelyezlslhez,tttrolilsithoz. 6s megkozelitesehez.

e.$

(l) A nagydarabos hulladdk szewezett gytijt6s6r6l 6s elsz6llit6srlr6l (lomtalanit6s) 6vente

legaldbb egy alkalommal a klzszolgiitat6 aziitalameghirdetett lomtalanitilsi id6szak alatt

t6rit6smentesen gondoskodik.
(2) A lomtalanit6s id6pontj6r6l a kozszolg6ltat6 minimum egy hdttel korilbban 6rtesiti a

lakoss6got.
(3) A lomtalanit6s sor6n akdzszolgilltat6kizhrolag a nem vesz6lyes nagydarabos hullad6kot

szfullitla el. Lomhullad6kk6nt sem kerfll elszdllit6sra az 6pit6si vagy bont6si hullad6k (sitt),

a gumiabroncs, gdpj6rmri roncs, veszdlyes hullad6k, vegyes hullad6k, valamint

elktil<initetten gyiijthet6 hullad6k.

2. Az ingatlanhaszn|lokozszolg|ltatilssal kapcsolatos jogai 6s kotelezetts6gei



4

10.$

Az ingatlanhasznii6 azingatlanteriilet6n kdpz6do hullad6kot azingatlan6n hulladdkfajtilk
szerint elkiil<initetten gffiti, ds
a) a vegyes hullad6kot a kdzszolg6ltat6nak rendszeresen 6tad1a,
b) a papir-, iiveg- 6s mtianyag hullad6kot a hullad6kgyujt6 szigeten elhelyezett megfelel6
gyuj t6eddnybe helyezi,
c) a zdldhullad6kot els6sorban komposztiilja, ha ennek felt6telei nem dllnak rendelkezdsre,
az a) pont szerint a vegyes hulladdkkal egyiitt helyezi el a gffit6ed6nyben.
A hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolg6ltat6s tekintet6ben a kozszolgilltat6 6s M

ingatlanhasznii6 kdz<itti szerz<id6ses jogviszonyt - a szerzodds irilsba foglal6srln kiviil - a
kdzszolgilltat6 rendelkezdsre 6ll5sa vagy akrizszolgriltat6s els6 ig6nybev6telehozzal6tre.
A hulladdk gytijt6s6re szolg6l6 gffit6ed6nyt, illetve annak p6tl5s6t az ingatlanhasznil6
k<iteles biztositani.
A hulladdk ktizszolg6ltat6nak t<irt6n<i (l) bekezd6s a) pont szerinti ifiadisaa gyiijt6eddny
kdzteriiletre helyez6sdvel tort6nik. A gnijtrieddnyt aszilllithstmegelozo nap 18 6rift6l,a
sz5llitris napj6n legk6s6bb 6 6riigkell kihelyezni, 6s a sz6llit6s napjrln legkds<ibb 21 6rhig
a kdzteriiletr6l el kell t6volitani.

11. $

(I) Az ingatlanhaszniio a gyrijt6ed6nyben azingatlanon keletkez<i hullad6kot tcim<irftds ndlktil,
igyhelyezheti el, hogy annak fedele zirhat6legyen, valamint az a hullad6ksz6llit6s soriin
akdzszolgdltat6 alkalmazottainakeg6szs6g6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi tirit6st
ne akad6lyozza, az iirit6 berendez6st ne kiirositsa.

(2) A gffit6ed6nybe tilos mergez6, vesz6lyes, robban6 vagy olyan hulladdkot rakni, amely a
kiiirit6ssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, testi eps6g6t vagy eletlt veszfllyezteti, vagy
begytijtdse sor6n a gdpkocsi mtiszaki berendez6sdben rongSl6drist idezhet €b,
6rtalmatlanitisa/hasznositdsa soriin veszllyezteti
iirtalmatlanit6ftrasznosit6 telep mtiszaki berendez6seit.

a k<irnyezetet, vagy az

(3) A gytijt6eddny folyamatos tiszthntartitsa az ingatlanhasznhl6 feladata. A gyrijt6ed6nyt
sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani 6s fert6tleniteni.

(4) A kcizter0letre kihelyezett gytijt6ed6ny nem akadiiyozhatjaa jilrmi6s gyalogos forgalmat
6s elhelyez6se egy6bkdnt sem jirhat baleset vagy krirokoziis veszdlydnek el<iiddzdsdvel.

(5) Tilos a gffit6eddny kdmy6k6t, megk6zelit6si irtvonalSt thrgyak elhelyez6s6vel vagy
parkol6 gdpj6rmtivel oly m6don elzdmi, amely a gyrijt6eddnynek a gyakorlatban kialakult
m6don tdrt6n6 tirit6sdt akadiiv ozza.

12.$

A kcizszolg6ltatdsban rendszeresitett - a rendelet mell6klet6ben felsorolt - gyrijt6eddnyek
kdztil az ingatlanhaszn|l6 vSlasztja ki a hulladdk gytijtdsdhez haszniit ed6nyt. A
gytijt<ieddnyt rigy kell kivdlasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hulladdk
mennyisdg6vel, figyelembe vdve a begyrijtds gyakorisSgAt 6s az 6rintett ingatlant hasznril6
term6szetes szem6lyek sztmdt.
A szetzodott tirtartalmi edlnyzetben elhelyezheto hullad6kmennyisdget alkalomszer[ien
meghalad6 hullad6k kizhr6lag a kozszolg6ltat6t6l v6sdrolt jelz6ssel ell6tott zsiikban
helyezhet6 el. A jelzett zs6k fira tartalmazza a hullad6k elszrlllitrisrinak, kezel6s6nek 6s
6rtalmatlanit6srlnak k6lts6g6t. Amennyiben a t6bblet vegyes hullad6k elhelyez6se nem a

(l)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)



(3)

(4)

5

jelz6ssel ell5tott zs6kban keriil kihelyez1sre, rigy a kozszolgflltat6 a t<ibblethullad6k
elsz6llit6s5t megtagadj a.

A mell6klet a) pond6ban meghatinozott t6rol6ed6ny hasznillata csak a lak6ingatlant
e gye dtil 6 s 6letvite lszer[ien haszniil6 ingatlanhas znii6 r 6szdr e enged6lyezheto.
A (3) bekezd6sben meghatirozott esetben azingatlanhasznii6 ktiteles a jegyzt rlltal kiadott
igazolils benyrijt6srival nyilatkozni a szolgiitatis ig6nybev6tel6nek helye szerinti
kizigazgat6si cimen bejelentett szem6lyek szhmfurSl vagy az ingatlan funkci6jar6l 6s

hasznillatinak m6dj6r6l. A 60 literes gyrijt6ed6nynek megfelel6 kozszolgiltatrlsi dij
alkalmazils itra a nyilatkozat bead6s6t k<ivet6 h6nap els6 napjr{t6l kezd6d<ien keriilhet sor.

Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles az egy hfntartilsban 616 szemdlyek sz6m6ban bek<ivetkezett

viitozirst aviitozirs bekdvetkez6s6t6l sztrmitolt 15 napon beltil a kdzszolgiiltat6 tdszfre
bejelenteni.

(5) Amennyiben a k6zszolg6ltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlarilrasznil6 az egyhiatarthsbarr
616 szem6lyek sziima tekintetdben tett nyilatkozata val6tlan, ig6nyt tarthat a val6tlan

tartalmri nyilatkozat beny0jt6s6nak id6pontj6ig visszamenoleg I db 120 liter tirtartalmri

trirol6ed6ny heti egyszeri iirit6si gyakoris6g figyelembev6teldvel meg6llapithat6

szem1tsziilit6si dij 6s a 60 liter tirtartalmri trlrol6eddny ut6n megfizetett szemetszillit6si dij

kiildnbdzet6nek egytisszegri megfizet6s6re.

13.$

A kdzszolg6ltat6s megszervez6s6hez 6s a dij szirmlilzisilhoz sziiks6ges adatokat - azirilsbafog-

lalt szerzod6s elmarad6sa eset6n is - az ingatlanhaszn6l6 koteles bejelenti, illetve akozszolgill-

tat6 felhiv6srira (sajt6, sz6r6lap, lev6l ritj6n is) az adatszolgilltatSsnak kdteles eleget tenni.

14.$

Amennyiben azingatlantulajdonosi, haszn6lati viszonyaiban v6ltoz6s kdvetkezik be, azij
tulajdonos vagy hasznril6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles a villtozhs t6ny6t

15 napon beliil ir6sban bejelenteni a kozszolg6ltat6nak.
Az (1) bekezdesben foglalt bejelent6s megt6teleig - a bejelentds elmulaszt6sa eset6n a

bejelentdst kdvet6 h6nap 1. napj6ig - akozszolg6ltat6s dijitt a kor6bbi ingatlanhasznfilo

kdteles megfizetni.

1s.$

Az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bekovetkezett vSltozilst a kozszolg6ltat6nak 3

munkanapon beliil ir6sban be kell jelenteni.

3. Aziidiil6ingatlanok 6s az idolegesen haszn6lt ingatlanok, a k<izszolgrlltat6s sziineteltet6se

16.$

Az iidtilok6nt hasznosftott ingatlanok tulajdonosai a kozszolgilltatis igenybev6tel6re mrijus l-
t6l okt6ber 31-ig kcitelesek, az 6ves kozszolgilltat6si dij fel6t fizetik, a kozszolg5ltat6s

sziineteltet6s6t nem k6rhetik.

(l)

(2)
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17.$

(1) A k<izszolg6ltatSs ig6nybe v6tel6re eglsz 6vben kotelezett, a t6rol6ed6nyt egyediil
haszn6l6, ir6sbeli krizszolg6ltatilsi szerz6d6ssel rendelkez6 ingatlanhaszn6lS a
k<izszolg6ltatiis sztineteltet6s6t a bejelent6st<il sz6mitott legfeljebb I 6v id6tartamra ir6sban
k6rheti, amennyiben ingatlandt k6t naptrlri h6napn6l hosszabb ideig nem haszn6lja. A
sziineteltet6s idiitartamitra az ingatlantulajdonos - a bejelent6st kcivet6 id6pontt6l
kezd6dtien - mentestil a dijfizetesi k<itelezetts6g al6l. A. bejelentdst legk6s<ibb a
sziineteltet6s megkezd6sdt megel6z6 8 munkanappal bezirolag, a kozszolgilltat6 r6sz6re
ir6sban, lev6l, fax vagy e-mail form6j6ban kell eljuttatni.

(2) Az (1) bekezd6sben foglalt bejelentdst a szerzodlses viszonyban rlll6 ingatlanhasznSl6
vagy meghatalmazottja teheti meg.

(3) Az ingatlan tovdbbi lakatlansdga eset6n a sztineteltet6sre vonatkoz6 bejelent6s - legal6bb
8 munkanappal a sztineteltetds lejfurtael6tt - megism6telhet6.

(4) A bejelentdsben foglaltak val6s5gtartalmifi a kdzszolgSltat6 ellen6rizni jogosult.
Amennyiben a kdzszolgSltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlanhasznSl6 sztineteltet6sre
vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, a sztineteltet6st visszavonja, a kozszolgdltat6si dij
visszamen6leg egy dsszegben esed6kess6 vrllik.

(5) Ha az ingatlan a sztineteltet6si id<itartam lej6rta elott rijb6l lakottd v6lik, annak tenyet a
kdzszolgdltat6val szerzoddtt ingatlanhasznil6 vagy meghatalmazottja kdteles tegalabb :
nappal kor6bban a kozszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattalbejelenteni.

III. fejezet
A hullad6kudvarok 6s wiiit6nontok ie6nvbev6tele 2

18. $'

Az elktiltinitetten gyiijtcitt hulladdkot az ingatlanhasznitl6 a kdzszolgiltat6 iital
iizemeltetett hulladdkgyrijt6 pontra, hullad6kgytijt6 udvarba, iltv6teli helyre vagy a
kcizszolgiiltat6s krirdbe tartoz6 hullad6kot kezelll6tesitmdnybe (a tov6bbiakban egytitt:
hullad6kudvar) is sz6llithatja, 6s ott a kilzszolgSltat6nak atadja, illetve ktilon
gyrij toeddnyben elhely ezheti.
A teleptil6s lakosai szitmina ig6nybe veheto hullad6kudvar cfmdr6l a
kozszolgSltat6 ahelyben szok6sos m6don a teleptil6sen 6s honlapjrin nyujt tdj6ko ztatftst.
A kcizszolgilltat6 a honlapjrin 6s a hullad6kudvarban kozzdteszitov6bbS a hullad6kudvar
nyitva tartisi rendjdt, a gytijthet<i egyes hullad6kokra 6s az ig6nybe v6tel m6dj6ra,
mennyi s6gi korlStokra vonatkoz6 tdj 6koztat6st is.
A kozszolgilltat6 a hullad6kudvar tizemeltetdsi szabillyzatilban meghatSrozza a
termdszetes szemdly ingatlanhasznil6 illtala hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kok
mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhasznillo az (l) bekezd6sben foglalt
hulladdkudvari szolg6ltat6st csak rigy gyakorolhatja, ha egy6bk6nt a
hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dijat megfi zette.

IV. fejezet

2 A fejezetcimet m6dositotta a 7 /20L6.(Xll.8.) onkormiinyzati rendelet 1. s (1) bekezd6s. HatSlyos 2ot7. januilr
1-j6t6r.
3 A $ szovegdt m6dositotta a 7 /20!6.(xlL 8.) cinkormdnyzati rendelet 1. 5 (2) bekezd6s. Hatiilyos 2ot7. januilr t-
j6t6r.

(1)

(2)

(3)
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V. fejezet
Hatilvba l6ptet6 rendelkez6sek

20.$

( 1 ) E rendelet 201 5. jrilius I . napj rin lep hat6lyba.
(2)Hatillyht veszti a teleptil6si szil6rd hulladek kezel6s6vel kapcsolatos kozszolgrlltat6sr6l sz6l6

1012002.(XII.l6.) onkormiinyzati rendelet, a m6dosft6srlr6l rendelkez6 9/2010.(XII.20.) 6s

I 0 I 2009 . (XII. 2 1 . ) onkorm5nyzati rendeletekkel egytitt

Ez a rendelet a bels6 piaci szolg6ltatdsokr6l
szolgillja.

Yarga,20IS.jtnius 22.

Lukiicsne Lembach Anita sk.

polg6rmester

A rendelet kihirdetve.
2015.jrinius 25.

Dr. Kajdon Bdla sk.
jegyz6

21. $

szol6 2006 I 123 IEK irinyelvnek val6 megfelel6st

mell6klet

Dr. Kajdon B6la sk.
jegyzo

,.+'::,).)11;,
')-

,1: .1..t

i"'x"-. t:-

Jt,';, ;-
(_a,,,'j j

Kiadm6ny hitel6iil:
2017. januir 6.

a) 60 literes szabv6nyos gyrijt6ed6ny
b) 80 literes szabviinyos gyrijt6ed6ny,
c) 120 literes szabviinyos gffi t6eddny,
d) Egyedi jel6l6ssel jelolt zsak.

4 A fejezetcimet 6s a 19. g szoveg6t hatSlyon kivUl helyezte a 7 /2OL6.(XlL 8.) onkormdnyzati rendelet 2. 5.

HatiifWaf an 2QL7. janu6r 1-j6t6l.


