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Vill6nykiivesd kiizs69 k6pvisel6testiiletdnek

Mlz0ll. (lX. 12.) szdmri rendelere

a kiiztisztasf91616s a telcpiil6si sziLird hullad6kkal kapcsolatos hulladdkkezelCsi helyi
kiizszolgr{ltatdsr6l szdl6 tiibbsziir m6dositott 812002. (Xl. 26.) sz6mir rendelet

mddosit{s6ra 6s egys6ges szerkezetbe foglaldsr{r-a

Villdnykdvesd kozsdg kdpviselotesttilete a hulladekgazdrilkoddsrol szolo 2000. evi XLIll. rv.
23, $-4" a helyi onkonn6nyzatokrcil sz616 mtldositott t 990. 6vi LXV. tv. 16. $( I )
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjdn, figyelernrnel az e t<irvdnyben. r,alamint az 1ll9g6.
(ll.2l.) EVM-EUM egytittes rendelettren, valamint a242i200A. (XII. 23.) 6s a271i2001. (XII.
2l.) Konn. rendelet6ben foglaltakra az aldbbi rendeleret alkoda:

I. fejezet

AIta linos rendclkez6sek

l. $,

( I ) Vilidnykiivesd kOzseg Onkonn6nyzata (a tovdbbiakban; Onkonn6nyzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladtikkezelesi kdzszolgdltat6st szervez a telepiil6si szildrd
hulladdk rendszeres gyiijtdsdre, elszillftilsdra, iirtalmatlanitdsdra ds kezelisdre. ds ezen
t ev6kenysd gek el litrirsrd l kri telezii he ly i k ci zszo l g d l tat{s urjin gn ncio skod ik.

(2) A kozszolgriltatas c6lja a koztisztasdg, a telepiil6stis ztasitgUizib#is4 a kozeg6szs6giigy.
valamint az ipitett es terrndszeti kornyezet vedelern. A k6telezo kcizszolg6ltutaiiu
vonatkoz6 rerrdelkezdsek celja a krizszolg6ltatiis kisz6mithat6, fblyarnatos es biao's6gos
elliitdsa, a tevdkenysig ellenorizhetiise ge.

(3) e telepiilesi szilard hulladdkkal kapcsolatos helyi kcizszolgdltat6s Villanykovesd k.zs6g
(a tov6bbiakban: telepiiles) mindenkori kdzigazgatdsi teruletdre terjed ki.

(4) A telepLilds kCIzigazgatdsi teniletdn levd valamennyi ingatlan tulajdolosa, hirtokosa vagy
haszniloja (a tovdbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlan6n kelitkezci telepgldsi szilaid
hulladek gytrjtisdr6) ds arutak a begyr'rjtdsdre lbljogosftott es engedellyel rendelkezir
hulladekkezelonek tdrJend dtaddsdrol az e rendeletben meghat6roartt modon kciteles
gondoskodni.

(5) Tilos hulladdkot elhagyTii - a gyrijtds, a begytijtds. lerakiis szabAlyair6l eltdro m6don -
Ie lhalmo zni, e I le norizer len kOriilmd nyek kdz6tt e I he lyezni. keze ln i.

(6) A teleptiles ktizigazgatiisi tertileten a teleptilesi szil6rd hullad6kkal kapcsolaros kotelez6
helyi kozszolgaltatfs teljesitdsdre jogosult, illetoleg kotelezett kdzszolgaltat6 a Huba-Korn
Szolg6ltato Kli. B6ly (a tovAbbiakban: Szolg6ltat6). I
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2. $.

E rendelet alkahnaz6sdban:

1. telepi.ilesi szil6rd hullad6k: a hdaart6sokb6l szirmazo - rendszeresen vagy alkalmilag
kdpzod6 - szilird hulladdk, illet6leg ahhztartisi hulladdkhoz hasonlo jellegti es 6sszetitelu,
azzal egyitt kezelhet6 mds hulladek, kiveve az egydb jogszabdlyokban meghatdrozott
veszelyes hullad6kot 6s a radioaktiv hullad6kot;

2. Wa.artfus: a lakis, pihen6s, iidiil6s c6ljait szo1g616 ingatlan, fiiggetlerriil att6l, hogy az adott
ingatlan mag6n (kiilon) tulajdonban vagy k<iz6s tulajdonban van-e;

3. lorntalanitds al6 tartoz6 telepiildsi szilard hulladdk: az az alkalmilag kdpzoddtt vagy
felhalmoz6dott telepiildsi szil6rd hulladdk, amely a kozszolgilltatdst vegzd Szolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gyrijt6 eddnyzetben mdrete vagy mennyisege miatt nem helyezheto el.

4. ingatlantulajdonos: az a term6szetes vagy jogi szem61y, illetve jogi szern6lyiseggel nem
rendelkezo szeryezet, akinek/amelynek ingatlan6n telepiildsi szildrd hulladek keletkezik;

5. drtalrnatlanit6-hely: a teleprildsi szil6rd hulladek 6rtalmatlarritdsAt szolgtio,kizArolag erre a
cdlra l6tesitett 6s az Onkormilnyzat 6ltal kijelolt lerak6hely, l6tesitm6ny;

6. hasznosit6-hely: telepi.ildsi szil6rd hulladdknak vagy valarnely tisszetevojdnek a

termeldsben vagy a szolgdltat6sban tdrtdn6 fblhaszndlds6ra szolg6lo,kizdr6lag erre a celra
letesitett 6s az Onkormdnyzat 6ltal ene kijeldlt l6tesitrn6ny;

7. hulladdkkezel6: aki a telepiildsi szil6rd hulladdkot gazdas6gi tevekenysdge kcireben az
ingatlan tulajdonos6t6l 6tveszi, begyujti, elsz6llitja, t6rolja, hasznositja, illetve
6rtahnatlanitja;

8. hulladdkkezeldsi tev6kenysdg: a hulladdk gyrijtdse. begytijtdse, szdllit6sa. elokezeldse,
t6ro lasa, hasznosit6sa 6s drtalmatlanitdsa;

9. hulladdkgazddlkodis: a hulladdkkal dsszeff.iggo tevekenysdgek rendszeres, beledrlve a

hullad6k keletkezesdnek megelozds6t, mennyiseg6nek ds veszelyessdgdnek csokkentdsdt.
kezeldsdt, ezek tervezesdt ds ellenorzeset, a keze16 berendezdsek ds letesitmdnyek
tizemeltetdsdt, bezdrilsdt, ut6gondozasdt, a mrikddds felhagy6s6t kdveto vizsg6latokat,
valarnint az ezekhez kapcsol6d6 szaktan6csaddst 6s oktat6st;

10. szolg6ltat6: Villdnykcivesd telepiil6s kdzigazgat6si teriilet6n a telepul6si szildrd
hulladdkkal kapcsolatos helyi k6zszolg6ltat6s ell6t6sira az e rendelet szerint kizrir6lagosan
fe ljo go s ftott hul ladekk ezel6 ;

11. hullad6kkezelesi kdzszolg6ltatiis: a jelen rendelet 3. $. (1) pontjdban megjekilt telepiil6si
szildrd hullad6knak a feljogositott Szolg6ltat6 6ltal az ingatlantulajdonosokt6l torldno
rendszeres begytijtdse, elszdllit6sa, t6ro16s4 6rtalmatlanit6sa 6s hasznosit6sa (a hulladdk
kezel6se ), illetdleg kezelo l6tesitmdny tizeme ltetdse, m iikddtelese.



In gatlanok 6s kiizte rii lete k tiszt{n tartf sa,

3. $.

( 1) Az ingatlan tulajclonosa kdteles gondoskodni:
a.) az ingatlan el6tti jdrda fidrda hi6nydban: I mdter szdles teriilets6v. i1let6leg ha a j6rda

mellett zolds6v is van, az rittestig terjedo teljes teri.ilet, tov6bb6 a j6rda 6s az rit k6z6tti
kiepitett, vagy kidpitetlen tenilet gondozis6rol, tiszt6ntartiis6r6l, a siemdt dsszeszeddser6l
6s gyommentesitdsdrol. a h6 eltakarit6sr6l ds a sikossilg-mentessd916l.

b.) a bedpitetlen telekingatlan tisztentart6sd.rol ds gyommentesirdsdrrjl.

c.) a telekingatlanr6l a jtrdirads az fittest ftild nyirl6 6gak ds bokrok rnegfelelo nyesisdr6l.

(2) Az tizletek es egyeb el6rusit6 helyek, vend6gl6t6 egysdgek, int6zrn6nyek es szolg6ltato
egysdgek e16tti jerdaszakaszt, illetdleg ha a j6rda mellett zrtlds6v is van, az rittestig terjedo
teniletet - a nyitva tartils ideje alatt a tulajdonos. bdrlo, illetdleg haszn6lati .1og dgosultja
kdteles tisztan tadani, 6s a teri.iletet gondozni.

(3) A kciztenilet rendeltetdsdtol eltdro c6lra ('irusit6s, 6pitdsi, szerelesi munka. stb. cdljara)
tcjrtdno haszndlata esetdn a haszndlattal drintett tertilet kdzvetlen kdrnyezetdt a haszn6l6
kdteles tisztdntartani.

4. $.

(l) Az 6pit6si 6s bontdsi, valamint f'elfjitfsi munk6latok hely6t - a sziikseg eset6n - a
kornyez6 krjzteriilett6l el kell zfrni.

(2) T'ilos a helyisegek 6s tertilets6vok fbltakarit6s6b6l, felmos6s6b6l keletkezett
szennyez6ddst, szennyvizet a csapaddk-elvezeto rendszerbe beleseperni, illet6leg beleonteni.

(3) Mindememti anyag szdllitds6ndl tigyelni kell arra, hogy a koaeriilet be ne szennyezocijdk.Ha b6rmilyen sz6llitrniny fel- vagy lerakdsdn6l 
-vagy 

sz6llit6s alatt a k<jzteriilet
beszennyezodik, a sz6llit6 ktiteles azt a fel vagy lerak6s elvdgzdse utdn, illetoleg a szdllfrds
soriin nyomban megtisztitani.

(4) Epirdsi munkiilatokndl, illet6leg egyeb kdztertilet haszn6lara sor6n a fdkat, valamint akdzteriileti ldtesitmdnyeket vddoburkolattal kell kcirrilvenni. A rongaloddsbol keletkezett
k6rt amak okoz6ja koteles megt6riteni.

(5) Kciztertileten a gdpjrirmilvek mosdsa - erre alkalmas helyen - csak mos6szer haszn6latandlkiil. illeloleg a kcirnyezetre nem kdros mos6szerel vigezheto. Alv6z nos6s tilos. A
mosassal okozott szennyezclddst a cstsziisveszdly halad?ktalanul meg kell sziintetni.
Tdmegk0zlekeddsi ritvonalakon ds az ritvonalak r.ntdn gdpj6rmtivek rnosisa tilos I

(6) Krizterrileten - sportpdlya korny'eke kiv6tel6vel - tokmag, valamint napraforg6 rnag
iirusit6sa tilos !



(7) Sport es egydb rendezvenyek tartrisa idejen a rendezvdny szervezdje kdteles gondoskodni
a rendezvdny alatt ds azt kdvetoen a teri.ilet tisztrintartdsdrol.

(8) Uttestct, jdrdrit es egydb kdzteniletet bannifclc szem6ttel (szennyvizzel, vizelettel, emberi
es dllati iinil6kkel) beszennyeznitilos !

(9) Az ebek 6ltal okozott szennyezds eltakaritdsd16l az eb setdltatdja halad€ktalanul kdteles
gondoskodni.

(10) Az ingatlan tulajdonosa kdteles az ingatlan elott hot6l, jdgtol ds 6nos esdtol sikossd v6lt
jardaszakaszt (szriksdg eset6rr naponta tobbsztjr is) sftossdgt6l mentesiteni.

( I 1) I16 lerakdst tilos elhelyezni:
I irtkeresztezo ddsben,

I irtburkolati jeleken,
I a tomegk0zleked€sre szolg{lcr jarmu rnegdl16helydndl.
I konzolg6ltat6si felszersldsi targyra ivizclzird csap, 96z 6s egydb kdzletesitmcny. pl.

ldrnpaoszlop, hirdet6 oszlop, stb. ktrre),
I a kapubejdrat el6, amak szdlessdgdben.

( l2) Sikoss6g elleni vddekezdshez a kdrnyezetkirnel6 anyagokon kivul (homok. salak) klorid
tartalrnt (pl. konyhas6) fagydscs0kkentii szer hasznalata csak 0gy alkahnazhat6. hogy a

vegyszer egyszeri kijuttat6s mdrtekc 40 g/rn2-n6l tobb ne legyen, Ezeknek az anyagoknak a

tdrolflsa taro 16 eddnyekben, kdmyezetszennyezdst kizdr6 m6don tdrtenhet.

(13) Klorid tartalmf vegyszerek haszndlata zdld teriileteken 6s azok kozvetlen komydken tilos
!

( I 4) A kdz-tertilet felszereldsi ds berendezdsi trirgyainak beszennyezdse, illetoleg
megrongildsa tilos !

{15) Kozreriileten ldvo ncivenyek (flk, diszcserjdk. stb.) rongiliisa. csonkitisa, leszakitdsa tilos
!

(16) A kozter0leten a fdk gallyazdsdr6l, sziiksdg szerinti csonkiliisiir6l val6 gondoskodiis az

cinkormAnyzat lbladata. Fakivdgds koztertileten a jegyz6 engeddlyevel vdgezhet6.

( l7) A parkositott 6s firves teriileteket rendeltetdsellenesen haszniilni tilos !

(18) CyerrnekjAtszirtereken, az ilyen jellegri parkokban ebeket s6tiltatni rndg pdrdzon is tilos !

(19) Fdkon, kdaeriileteken ill6 dpitmenyeken, dpriletek fa16n, keritesen - a rendeltetdsszertien

hir<iet6sre szolg6l6 berendez€sek kiveteldvel - hirdetni, falragaszt vagy rekl{mot engedely

nelktil elhelyezni tilos !

A {blragaszok ki nern jeldlt helyeken tdrten6 felragasztdsiert az e tevekenysiget vdgeza es a

rnegrende16 - fele16ssegiik me96llapitdsa esetelt - egyetemlegesen felelnek,



s. $.

Az Onkor minyzat kiizszolgfltat6ssal kapcsolatos feladatai

( 1) Az Onkormdnyzat az ingatlantulajdonosokndl keletkezo releptildsi szilird hulladdk
kezel6sere hullad6kkezel6si kozszolgriltat6st szer/ez 6s tart fbnn. Feladata e tekintetben
ktilondsen:

a./ ahelyi kozszo196ltat6s kiirdbe tartoz6 teleprildsi szildrd hulladdk rendszeres begyrijtesdnek,
elsz6llit6s6nak 6s 6rtalmatlanitis6nak megszervezese;
b-/ akdzszolg6ltat6s elliitiisiira Szolgdltat6 kivillasztdsa, a Szo196ltatoval szerzodds megkotdse;
c'l a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos egyes, a jogszab6lyban meghatarozott hutor6gi
jogk<ir6k gyakorl6sa,
d./ a kdzszolg6ltatdssal 6sszeft.igg6 - egyeb jogszabilyban nem rendezett - dnkonniinyzati
feladat- es hatdskor megdll apitdsa.

(2) A ktizszolgdltat6s a kozszolgdltatiis ell6tasdra feljogositott Szolgdlrat6 szrillit6eszkozehez
rendszeresitett gyijtoeddnyben, a kdztenileten vagy az ingatlanon dsszegyiijttjtt, ds a
Szolgiltato rendelkezes6re bocs6tott, a jelen rendelet 3. $. 1./ pontj6ban megjelolt
teleprilesi szil6rd hulladik elhelyezes cdlj6b6ltdftdno rendszeres elszaliiteslra terjed ki.

(3) Az 6nkorrn6nyzat a telepiildsi szilard hullad6kkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa
sor6n, a hulladekgazddlkodds torv6nyben megfogalmazott c6ljainak el6r6se 6rdek6ben
eg1'rittmuko d ik mrl s teleptile si es tdrsdg i dnkorrniinyzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kiitelezetts6gei

6. $.

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlan6n keletkezci teleprildsi szil6rd hulladekot az e
rendeletben meghatiirozott m6don ds helyen gytijteni, tovribb6 hasznosftdsiir6l vagy
drtalmatlanitds6r6l gondoskodni. Alapvet6 kdtelessege e tekintetben, 6ogy:

a./ a teleptil6si szilArd hullad6kot - krildnds tekintettel a hullad6k tovabbi kezel6s6re - az
elszdllftdsra val6 dtvdtelig gyiijtese, illetve t6rolja.

b./ az ingatlaniin keletkez6 teleprildsi szildrd hulladek kezeldsdre az Onkorm 1nyzat 6ltal
s^ze.wezett k<izszolgdltatiis-t vegye igdnybe, illetve a hulladdkot a begyrijtdsre e rendeletben
feljo gosftott hulladdkkezel6nek adja 6t,

c'l a hulladdk gyijtdse soriin megfelelo gondossdggal jdrjon el annak drdekdben. hogy a
hulladdk rn6sok 61etet,_testi 6ps6get, egeszs6g6t es id uoLeizetdt ne veszelyeztesse, a kozs6g
termeszetes 6s 6pitett k<irnyezetdt ne szermyezze, a ntivdny - ds 6llatvil6got ne kiirositsa, a
kozrendet 6s a kozbiztons6got ne zavarja,

d.l az ingatlan6n keletkezo hulladek rnennyisdgdt alacsony szinten tafisa.

(2) '+z ingatlantulajdonos koteles a Szolg6ltat6nak bejelenteni, ha tulajdonv6ltoz6s vagy
egyeb ok fcrly6n a kdzszolgdltatds ig6nybev6tel6re kdtelezette v6lik; meg te1jelcilnie egybe'
az ingatlanon viirhatoan keletkez6 hulladdk rnennyisdgdt.



(3) nz ingatlantulajdonost nem terheli az (l) bekezddsben foglalt kcitelezetts6g az olyan
bedpitetlen ingatlana tekinteteben, ahol nem tart6zkodik es hulladdk sern keletkezik"

{4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlandn telepiilesi szildrd hulladek keletkezik, de az
ingatlana egyidejrileg gazdilkodd szervezet cdgnyilv{ntartdsban bejegyzett szdkhelydtil,
telephelyiiil vagy fi6ktelepeul is szolgdl, kiiteles a telepiil6si szildrd hulladdkdt a gazd6lkod6
szeryezetnek az ingatlanon folytatott gazdasr{gi ter,6kenysdge sordn keletkezett teleptildsi
szildrd hulladdkt6l elktildnftetten gyrijteni es ara a kszszolg6ltatrlst igdnybe venni, feltdve,
hogy az ingatlanon keletkezett osszes telepiil6si szilird hulladdkra nem a helyben szervezett
kotelezo krizszolgdltatdst veszi igdnybe.

II.
A hulladdkkezel6si helyi kiizszolgriltaf{s elldtisfnak rendjen a kiizszolg{ltatris kiitelez6

igdnybevdtcle

7. $.

( I ) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szolgriltat6 dltal nyujtott kdzszolgdltat6st ig6nyte vemi.

(2) A helyi ktizszolgdltat6s kcireben az ingatlantulajdonos €s a Szolg6ltato k6zotti jogviszonyt
a telepiilesi szilard hulladekra vonatkoz6 k6zszolgdltat6s esetdben az a teny hozza 16tre,

hogy a Szolgdltat6 az ingatlantulajdonos szdrniira a kozszolgAltatdst fblajdnlja, ilietve a

k<i zszo lg6lt at is t elj esit 6s 6re rendelke z.dsre d ll.

(3) A hullacldksz6llftfs rendjet az 0nkorminyzat - a kdzszolgriltat<ival egyeztetett rn6don
hagyja j6v6. A ltullad6k elszdllitasa heti egy alkalommal tdrtdnik.

(4) A hulladdk begyiijtds6nek. elsz6llitds6nak rendjeben bekdvetkezo viiltozis esetin a

SzolgAltatd az Onkornrdnyzatot. az Onkorrndnyzat a lakossiigot kdteles errol ertesiteni.

(5) A telepiilesi szildrd hulladdknak nem minosiilo hulladik keletkezdsdnek tinydt az

ingatlantulajdonos kriteles az Onkorm6nyzatnak bejelenterii. A bejelentesben &7.

ingatlantulajdonos kdteles megjelolni azokat a kiiriilm6nyeket, arnelyek rniatt az adott

hulladek nem minosiil teiepiildsi szildrd hulladdknak, tov6bb6 azokat az intdzkediseket,

amelyek irtjdn a hulladdk kezeldsdrol gondoskodik.

(6) A Szolgdltato es az ingatlantulajdonos jogaira ds kotelezettsdgeire, valarnint a

kdHz-olgirltatds teljesitdsdre vonatkoz6 szerz6dds tafialmi elerneire a jelen rendelet 7' $-

dban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Amennyibe a jelen rendelet 2. $. l.l pontjiban meghat6roantt telepiiidsi .szil{rd

hulladdknak nem min6stilo hulladdk - 6rusit6, szolgdltat6 vagy egydb gazdasiigi

tevekenysdg tbly6n - kcizteriileten keletkezik, a tev6kenys6g r,6gz6sdre kiadolt kdaeriilet-

haszndlati hozzaj6ru16s, illetve engeddly birtokosa k6teles az Onkormdnyzatnak

bejelentcni, hogy hullad6kdnak kezeldsdr6l hogyan.gondoskodik, A kozteriiletJraszndlati

Sozzdjdrulds, illetve enged6ly rnegaddsdt az. Onkonninyzat &.t irltala szervezett

kozszolgdltatds igenybeveteldhez kdtheti.



(8) n hul16d{1d<efel6si helyi kdzszolg6ltatds felt6teleiben bekdvetkezett vdltozasokr6l a
Szolg6ltat6 az Onkonnhnyzatot - avfitozbs bekdvetkezte elott - irisban 6rtesitenik<jteles.

(9) Az (l) bekezd6sben meghatiirozott ingatlantulajdonosokra a Hgt, 51. $.(l) bekezd6sben
foglalt kdtelezettsdg nem terjed ki; a n6luk keletkeaj hulladdkok nyilv6ntartrlsar6l ds
bejelentdsdr6l a Szolg6ltato a ktilon jogszabdlyokban meghakirozoftak szerint
gondoskodik.

A hullad6kkezel6si kiizszolgfltat6s teljesit6s6re vonatkozd szerzdd6s egyes tartalmi
elemei

8. $.

( I ) A teleptilesi szilard hullacldkkal kapcsolatos hulladdkkezelesi helyi ktizszolg6ltatds
igdnybev6teldr6l sz516 szerzoddsben rneg kell hat6rozni a szerzoddsk0td feleket: a
Szolg6ltatot es a Megrende16 ingatlantulajdonost.

(2) irrlsbeli szerz6dest csak a 17. $. (1) bekezddsben meghatdrozott gazddlkod6 szervezetek
kdtelesek a Szolgdltat6val kotni, a term6szetes szemely ingatlantulajdonosok
szerztjddsdnek tartalm6t a Szolgriltat6 ds az Onkorminyzat k6z6tt ldtrejtitt kcizizolg6lati
szerzodds szab|ly ozza.

(3) A szerzoddsben meg kelljeldlni:
a. I a kdzszolgdlt at6s igi nybe vete lenek kezd6 napjat.
b./ a teljesit6s helydt,
c.l a Megrendel6 rendelkezdsere bocsiitott gytijt6eddny4 tirtartalom ds darabsaim szerint.
d./ az irft6si gyakoris6got 6s az rirites idej6t napok szeri't,
e./ a lr4egrendel6 6ltal meghattrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkezo hulladdk
mennyisdget, amely'e a kozszolgiiltatdst a Megrendelo ig6nybe veszi.

(4) A szerz6ddsben rendelkezni kell tov6bb6:
a./ a gyrijtoedenyek hasznflat6nak jogcfmer6l es m6dj6rol.
b.l a kdzszolgdltatas mdrtdkdt meghalad6, a Megrendel6 igdnyei szerinti esetleges
tribbletszolg6ltatdsr6l 6s annak dijar6l,
c. I a szerz5d ds md dos itdsdnak, felmo nd6srinak fe ltdtele ir6 l.
d. I a ko zszolg6ltatds i d ij megfizer6sdnek rno djar6 l,
e. I a szer zodds modo sit6s6nak. fe lmo nd6s6nak feltdtele ir6 l,
f . / az ir iny ad 6 j o gszab 6 lyo k meghat aro z6s ar6 l.

A hullad6k gyiijt6s6re 6s elszrilUt{sra vaki ritaddsrira szolg6t6 gyiijt6ed6nyek
ren delkez6sre b ocs 6tf sf val kapcso latos j ogok 6s kiitelezeitsOget<

e. $.

(1) ez ingatlantulaj{ono1 a telepi.ilesi szillrd hulladik gyiijrdsdre, illerve elsz6llit6sdra
Szolgdltatci sz6llit6eszJ< lzdhez rendszeresitett gyrijtde,idryt, gytijioectdn yzct i;rtartalmilt
meghalado mennyisdgri alkalmi hulladdk gyrijtJJdt-miianyag r.r-at"t un valy olyan szil6rd
anyagbol kdsziilt eddnybe koteles Osszegyiijteni. hogy uUUOt az tiritesko"r, b.dobdrko, u
hulladdk ne sz6r6djon ki. ko'ryezetszennyezodest n. okorron.



(2) n helyi kozszolg6ltatds dltal ell6tand6 tertiletre rendszeresitetr. szabvdnyos gyrijtdeddnyek
tipus6t, rninimdlis t6rfogatrit, darabszdm6t 6s iiritdsre val6 dtadisanak hely6t a Szolgriltat6
az Onkonninyzat egyetdrtdsdvel 6llapitja lneg a keletkezett hullad6krnennyis6g 6s a

gyrijtdsi, iiritdsi gyakorisd g fi gyelember'6teldvel.

r0.$.

( I ) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoeddnyeket az ingatlan ter0letdn beliil kdteles elhelyezni.
Gyiijtdeddnyt kozteriileten tart6san elhelyezni kizilrolag az Onkornrdnyzat kd:ctenilet-
haszniilati engedelye alapjdn lehet.

(2) ez ingatlantulajdonos ktiteles az {tvett gyrijt$eddnyeket a hulladik elszallit6sa cdlj6bol a
Szolgiltato 6ltal rnegjeltilt id6pontban a kciaeriileten a begyirjtdst vegz6 gdpjrirmtivel
megkOzelitheto ds iirftesre alkalmas helyen elhelyezni. A gytijt6eddny legfeljebb a

szdllitdsi napot rnegeldzd napon, l8 6r6tol lehet kihelyezni a kiizteriiletre, kirr6ve a tartirsarr
enged dlyezett elhelyez6st.

(3) A hulladdk elszallitrisa celjdbol kihelyezett gyrijtded€ny fbdelenek - a k{iaenilet
szennyezdsdnek elkenildse erdekdben - lecsukott dllapotban kell lennie. A hulladdkot a

gyrijtdeddnyben ilgy kell elhelyezni, hogy az edeny mozgatisakor ds iirftdsekor ne

sz6r6dj<ln, valamint a g6pi iiritdst ne akadrllyozzu.
A kihelyezett gyijt6eddnybol guberilni tilos. A kihelyezett gyujtoedeny nern

akadilyozhatja a jdrmti 6s gyalogos forgalmat, 6s elhelyezese egyebkdnt sem jdrhat baleset

vagy kdrokozis veszdlydnek el6 iddzdsdvel.

lt.$.

( I ) Az ingatlantulajdonos kriteles gondoskodni a gyfijt6eddnyek tisztfntart{srlr6l,
ferl6tlenitdser6l, rendeltetesszer[i haszn{lat6rril, valamint kornyezetiik tisztAntartdsdrdl.

(2) A szahdlyszerilen kihelyezett gyujtdeddnyek iiritdse sor6n esetlegesen keletkezett

szemye zcides takaritiisar6 I a Szo lgdltat6 ko teles gondo sko dni.

(3) A Szolgfltato kriteles a tdrol6ed6nyek kitiritdsdt kim6letes€n, az elviirhat6 gondossiiggal

elv6gezni.

(4) A Szolgdltat6 tulajdonrit kdpezo, az ingatlantulajdonos rendelkezdsire bocsdtott vagy

6ltala berbe vett, illetve az ingatlantulajdoncls tulajdondt kdpezd rendeltetdsszertien

haszndlt gyujt6eddnyek - a Szolgdltat6 hib6jAb6l szdrmazi - sziiksdg szerinti javit6siir6l,

cserdjdrdl ds esetleges pdtlds6r6l az ingatlantulajdonos bejelent6se alapjdn a Szolgdltato

kdteles gondoskodni. Az elhaszn6"l6dott, eldregedett gyijt6eddnyek hasznrilatdbol

sz6rmaz6 k6rokat a Szolgdltat6nak nem koteless6ge megt6riteni'

{5) A gyijtdedeny rendeltetdstdl eltdro haszn6lat. valamint eltrirldsc vag}: megsernmisiilese

miatt keletkezett kirt az az ingatlantulajdonos koteles viselni. A Szolg6ltat6 kdrdt '&z

ingatlantulajdonos a h6r bekovetkeztetOl szdrnitott harntinc napon beliil kdteles rnegtiriteni.



t?.$.

(l) Ha a gyiijrdeddnyben olyan ncdves liulladdkot helyeztek ol, amely az eddnyben
osszefcimdr0d$tt vagy befagyot! illetve az eddnyben ldvo hulladdkeit irgy 0sszeprdseltek,
hogy emiatt az eddn14 iiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgdltat6 felhivdstira
kiiteles az eddnv iirfthetovd, illetve haszndlhat6r,S tenni. Koteles tov{bbfi az igy, okozott
esetleges k6rt rneE6riteni.

(2) Tilos a gyrlijt6ed6nybe folydkony, mirgezo, tiiz- es robbanasveszdlyes anyagot, dliati
teternet vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszdlyeztetheti a begyrijtdst, iiritdst
vdgz.ti szerndlyek vagy mis szemelyek dletdt, testi dps6gdt, egdszsdgdt. 'filos tov6bb6 a
gyrijtiiedenybe k6- ds dpiilet trjrrneldket ds egyeb olyan nagyobb terjedelnrti ds sflyir
trirgyat helyezni, amely megro ngilhatja a gyrijtii berendezd st.

(3) Ha a Szolgiiltato alkalnazottai megrillapitj6k, hogy a trirol6eddnyben, a (2) bekezdesben
megielolt anyagot, t{rgyat helyeztek el, vagy az tiltbltott, a kitirit€st jogosuitak
tnegtagadni. Az emiatt el nem szAllitott hulladdk elszillit6sdrol az ingatlaniulajdonos
kdteles gondoskodni.

A hullad6k elhelyez6s6vel, 6rtalnratlanitds:ivalo illetve hasznosit6srlval kapcsolatos
rendelkezdsek

13.$.

( I) A hullacl6k drtaknatlanit6s6rdl, illetve hasznositdsdrdl a Szolgdltat6 kiiteles gorrdoskocl'i.

Az ingatlatron alkahnilag keletkezett teleptrldsi szihird hulladekot a Szolgdltat6 havonta egy
alkalomrnal elszdllitja.

A lomtalanftds al6 tartoz6 alkalmi hdztartisi szil6rd hullad6kra vonatkozd ktiltin
rendelkczdsek

14. $.

(l) A jelen renclelet 2 $. l./ pontjdban rneghatarozott hullad6kra n6zve a lorntalanitiis
megszervezdsdrdl ds lebonyolitrisdrol a Szolgdltat6 gondoskodik rn6r:cigstol november
honapig, jrilius h6nap kivdtelevel a hd:nap utols6 szornbiti napj6rr.

(2) A hulladek elszdllitdsrit, iirtalrnatlanitiisrit, illetve hasznositiisat a Szolg{ltat6 v6gzi.

(3) A hulladdkot az.ingatlantulajclonos a Szolgdltatd 6ltal eliizetesen megjeltilr iddponrban
helyezheti ki elszdllit6s c6ljibolara a hely"re. arnelyet a Szolgilrato elozJlsen nregjeltrir.

(4) Az elsz6llitand6 hullad6kot tgy kell elhelyezni a koaeriileten. hogy az a jiirmti ds
gyalogos fbrgahnat nern akaddlyozza, a z<tldteri,ileteket 6s a n<ivenyi.t.t rre k6rositsa,
illetve ne jdrjon baleset vagy krirokozds veszelyenek eloiddzdsevel.



(5) A Szolgdltato az (l), (3) ds (4) bekezddsben foglalt elofr6soktol elt6r6 m6don,
szabdlytalanul elhelyezett hulladekot kriteles - kiildn dijfizet6s ellen6ben - elsz6llftani. Ha a
kiilirn dij megfizet6s6re kdtelezett szem6lye nem 6llapithat6 meg, a Szolgdltat6 a sz6m16t a
telepril6si 6nkormanyz tnak nyujtja be.

15. $,

A hullad6kkezel6si kiizszolgfltat6si dij

Iv6nbatty6n kozigazgatAsi tenilet6n az ingatlantulajdonosok krizszolgditat6si dij fizetes6re
nem kdtelezettek.

A kiizszolgfltatAs teljesitds6nek sziinetel6se

16.$.

A hulladekkezel6si helyi ktizszolgdltat6s teljesitese csak a torv6nyben vagy
korm6nyrendeletben meghatdrozott esetekben sziineteltethet6, illetoleg korliitozhat6.

III.
A telepiil6si sziL{rd hullad6kot 6rintd kiizszo196ltat{sra vonatkoz6 ktiliin szabilyok

17.$.

(1) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a k6zszolgiltatis ig6nyber'6tel6re, ha a gazdasdgi
tev6kenysdggel dsszeftiggesben keletkezett teleptilesi szilird hulladdk6nak kezeldsdr6l

a.l aHg1. i3. $-6ban fbglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik, vagy
b,l azon a telepiil6sen, ahol a gazd6lkod6 szewezet telepill6si szil6rd hulladdka keletkezik, a

kdzszolgdltat6s keretdben nyrijtott telepiilesi hullad6kkezel6s - a kornyezetv6dehni
f'eltigyeldseg 6ltal igazoltan - kdrnyezeti szempontb6l a Hgt. 13. $-riban rneghat6rozottakndl
ldnyegesen kedvez6bb megold5ssal ttirtdnik. A kornyezetvedelmi feliigyelosdg eljdrds6t az

kdteles kezdemdnyezni, aki a kdzszolgdltat6st nem kfvdnja igdnybe venni. Az elj6r6s jogeros

befejezdsdig a kdzszolg6ltatds ig6nybevdtele kiltelezo.

(2) Azok a gazddlkod6 szervezetek, arnelyek a kdrnyezetv6delmi feliigyelos6g 6ital
enged6lyezett - telepiil6si szil6rd hullad6k rirtalmatlanit6sara alkalmas - hullad6kkezelesi

berendez6ssel, ldtesitmennyel rendelkeznek, a jelen rendelet 6. $. (1) bekezd6se szerinti

k0telezettsdgek a16l mentestilnek, ha a tevdkenysdgiik soriln kepz6d6tt telepiilesi szildrd
hullad6kuk 6rtalmatlanit6sdrol ezekben a berendez6sekben, l6tesitrnenyekben
gondoskodnak.

(3) Azok a gazd6lkod6 szerrrezetek, amelyek a kdtelez6 kdzszolg6ltatdst nem veszik igdnybe,

a ktildn jogszabilyokban rneghatilrozott rn6don 6s tartalornmal kdtelesek a tev6kenysdgiik

sor6n keletkez6 hulladdk mennyisegdt ds dsszetdteldt fajtdnkdnt nyilv6ntartani, az fltaluk
vdgzett kezeldsrol, a kezelt €s a kezeles eredmdnyebol sz6rmaz6 hulladdkokr6l

nyilv6ntartiisi, a kezel6ldtesitmdnyek rnrikdddsdr6l 0zemnapl6t vezetni, €s ezekrol a

hat6sagoknak bejelentest tenni. A gazdrilkod6 szervezetek a kazszolg|ltatas al6 nem

tartoz.6 hulladdkuk mennyisdgdrol, 6sszetdteler6l, keletkezdsenek forr6s6r6l es kezeldsdnek

m6dj6r6l k6telesek az Onkormdnyzatot t6j6koztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e

tbjekoAatbsi kdtelezettseg6t ehnulasaja, a kdzszolgdltatdst ktiteles ig6nybe venni.



ru.

A hullad6kkezel6si helyi kiizszolgiltatris ali nem tartoz| telepiit6si szilfrd hultad6kkal
kapcsolatos tev6kenys6g ellitSsfnak rendj6re vonatkoz6 elffrdsok

18.$.

( I ) A hullad6kkezel6si kozszolgiltat6s az ingatlanon tblyatott ipari, kereskedelmi,
szolg6ltato 6s egydb gaztlasdgi tevekenysdg, valamint a kdzintdzmdnyek miikddese sor6n
keletkezett hullad6kra neln terjed ki. Ezen hullad6kfajtdk esetdben az ingatlan
tulajdonosnak a Hgt. 13. $.(1) bekezddsdben megjeldlt, a hulladdk termelojdie ds
birtokosara vonatkoz6 szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) A hulladek termeldje. birtokosa a tevekenysege gyakorl6sa sor6n keletkezo, vagy mds
m6don a birtok6ba keriilo hulladdkot koteles gytijteni, tovdbbd az drtalmatlanftrisdr6l vagy a
haszno sitdsrir6 I gondo skodni.

(3) Az rirtalnatlanftdsra vsgy hasznosit6sra vonatkoz6 korelezertsdgdt a hulladdk termel6je.
birtokosa
a./ a jogszabdlyokban rneghatdrozott tblt6teleknek megfelel6 drtalmatlanft6 vagy hasznosit(r
eljdr6s, berendezds, l6tesitm6ny a.lkalmazds6val saj6t rnaga teljesiti, vagy
b.l az ere feljogositott ds engeddllyel rendelkezd hulladdkkezel6nek tortdno 6tad6ssal, a
kezel6s kdlts6geinek megfizet6s6vel teljesiti.

(4) Az (1) bekezd6sben megjelcilt hulladdkot az Onkonndnyzat eltal kijelolt, tov6bb6 egy6b,
kornyezetvddelmi hat6s6g enged6llyel rendelkezo drtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6
helyre a hulladdk termeldje. birtokosa kiildn engeddly nelkiil maga is elszdllfthatja.
Amennyiben a hullad6kot jellege vagy osszetetele miatt az egyeb rirlalmatlanit6 hely nern
veheti 6t, arurak elhelyez6s6re a kijelotrt 6rtalmatlanit6 helyet kell igenybe venni.

(5) A hulladek elsz6llitasdhoz egyebekben hulladekszdllit6si tev6kenys6gre a Szolg6ltat6n
kivtili, kornyezetvddelmi hat6s6gi engeddllyel rendelkez6 gazd6lkod6 szervezetet is
ig6nybe lehet venni.

(6) A hulladek elsz6llitdsa sordn olyan gondossdggal kell eljdrni, hogy a hullad6k a
sz6llit6jirmribe tortdno iiritesekor. illetoleg a sz6llftds fblyam6n ne sz6r6djon 6s mds
kornyezetterhelest ne id6zzen elo. SzrillitAsb6l eredo szennyez6des esetdn a hulladdk
eltakarit6sdr6l, a tertilet szennyezodds-mentesitesdrol, valamint az eredeti komyezeti
6llapot helyre6llit6sar6l a hulladdk termel6je, birtokosa, illetoleg az ingatlantulajdonos
koteles gondoskodni.

(7) Gazddlkod6 szervezet igdnybevetele rnellett tcirtdnS sz6llirSs eserin a gazd6lkod6
szervezet. sai6t szdllitris esetdn pedig a hulladdk termel6je, birtokosa, illetoleg az
ingatlantulajdonos az ittvelt, illetve ritadott hulladek mennyis6g6t 6s risszet6tel€t - a kuton
jogszabflyokban meghat6rozott modon 6s tartalommal - koteles fajtrinkdnt nyilv6ntartani
ds errol a hatosdgoknak bejelentdst tenni.
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(8) A (7) bekezd€sben eldirt kOtelezettsig * a kiilcirr jogszab6lyokban rneglratdrcrznttak szerint
- rnind a kijelolt 6rtalmatlanito-hely iizerneltetojdt. mind pedig az eg1,db rirtalrnatlanfto-hely
t ulaj d o no sdt (tizerneltetdjdt" haszndldjit) is t erhe li.

(9) Ha a hulladdk termeldie, birtokosa a hulladekot sajat maga a kijelCIlt iirlalmatlanitd-lielye
szallitja, a hullad6k dtaddsdval egyidejtileg, sz6rnla ellendben dijat kiiteles fizetni az
iizerneltet6 rdszdre.

19.$.

( I ) Ha az ingatlantulajdonos a krizszolgdltat6s al6 nern tarrazn hulladek elsz6llitdsdval a
Szolgdltatdt bizza ln€g a megrendelds es a szolgdltatis feltdteleiben tortdno
megillapoddsuk alapjdn a Szolgdltatd a megieldlt idopontra vagy iddtartamra a megjeldlt
mennyisigii ds osszetdtelti hulladdknak megfeleld gyiijtdeddnyt az ingarlantulajdonos
rendelkez6sere bocsdtja, a hulladdk elszillitdsdt elr'6gzi 6s goneloskodik a kijeldlr
6rtahnatianit6-helyen tdrtdn6 elhelyezesr6 L

(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgdltatri rdszdre a megillapod6sban kikotdtt dijat koteles
rnegfizetni.

20.$.

( I ) A kcizszolgdltat6s al6 nem tartoz6 liullaeldk szillit6sa eset6ben a hullaclek termelilje.
birtokosa, illet6leg az iiltala sz.dllfidsra igdnybe vett gazd6lkod6 szervezet kiiteles a
ko aeriilet tisarintartr{sara vonatko z6 jo gszabi lyo k szerint elj 6rni.

(2) A hulladdk termel6je. birtokosa kcjteles gondoskodni a kozteriilet-haszndlati hozzdjilrulds,
illetve engedely megszerzdsdrdl. ha a hulladdk iisszegyfijtdsere szolgilo kontiner a
k0zteriileten 24 6rdt :meghaladd id6tartamra keriil kihelyezdsre. Kdteles gondoskodni
tovdbbd a kontdner kdrnyezetdnek folyamatos tiszt6ntartiisdr6l. a kontdner telftdddse esetdn
annak haladektalan elszdl l ittatrisir6 l.

(3) n szallftdst vegz6 gazddlkod6 szerveuel kontdner koaertileten a k6zirti es a gyalogos
fbrgalonr biztons6g6t nem veszelyezteto nr6don, az aldbbi elofrdsok mcgtartdsdval
helyezhet ki:

a.l frrritvonalon kontdner kizar6lag folyamatos rakodds idejdre helyezhet6 ki. a szallit6 j6rmti
helyszinen tartdsrival annak drdekdben. hogy az elszdllitAs a telitdddskor haladdktalanul
nregtcirl6rthessen;

b.l tomegkozlekedesi ttvonalon, amennyiben a kontdner kihelyez6se csak a kozuti forgalorn
zavardsival oldhat6 meg, az a.l pontban lbglaltak szerint kell eljdmi.

c./ egydh ritvonalakon a kontdnert, telftdddst kcivetd 8 6rin beltil el kell szdllitani.

(4) Kozteriiletre kihelyezett kontdneren el nem tdvolithat6 rl6don, j6l ldthat6an tel keli
tiintetni a hulladdk tenneldjdnek, birtokosdnak. illettileg a szrillitrisra igenybe vett
gazddlkodti szervezetnek nevdt, cdgnev6t, cimet, telefonszAmat 6s a kontdner azouosit6
sz6m{t.



v.
Szabilys6rt6sek

21.$.

(l) A jelen rendelet 3, $. 8./ pontj6ban meghatdrozott hullad6kkezeldsi tevekenyseg - a Hgt-
ben meghat6rozottak szerint - klzirrolag a kornyezetv6dehni hat6sdg engedelydvel
vegezheto.

(2) Aki a kcirnyezetv6cleimi hat6sdg enged6lydhez vagy hozz6j6rul6s6hoz kototr
tev6kenys6get enged6ly vagy hozzbjdrulds n6lktil vegzet vagy vEgefiet, illetve a kcirnyezet
elemeit a ktiltjn jogszab6lyokban meghatfuozott m6don terheli, illetve szennyezi, ,ugy ut
egydb kornyezetvddehni el6ir6sokat m6s m6don megszegi. szabdlysdrtdst kcivet Lj ds
1 5 0. 000,- Ft . plr;bir siggal srijthat6,

(3) Aki a telepiil6si onkormdnyzat riltal szervezett k<izszolgdltat6s k6r6be tartoz6
tevdkenys6get jogosulatlantrl v|gzi, szab6lys6rt6st kovetel d 150.000,-Ft-ig tededo
p6nzbirsaggal s[jthat6.

(4) aki telepiildsi szilard hullad6kot a kdaeriileten engeddly n€lkril lerak, elhelyez, illetoleg
nem a kijeltilt lerak6helyen rak le vagy helye z el, szabitllrs6rtdst kovet el 6s I 00.000,-Ft-ig
terjedo pdnzbirsiiggal sirjthato. Ezen szabdlysdrt6s miatt helyszini birs6g is kiszabhatq
arnelynek osszege 500,-Ft-tol I 0.000,-Ft-ig terjedhet.

(5) eti t6rol6eddnyt a jelen rendeletben meghatiirozott feltdtelekt6l elr6roen helyez ki, illeti,e
rendeltetdstol elter6en haszn6l, nem hdztartasi hulladdkot rak a tartrilyba, rothad6, btlzos
hullad6k elsz6llit6sSr6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l nem gondoskodik, szabriiyrirt6rt kovet el es
3 0. 000,-Ft-ig terjed6 pdnzbirs6gga I srijr har6

(6) A p6nzbirsdgot, illetve a helyszini birsagot szab6lys6rtdsi hatosag , a r6vonatkoz6 kiilcjn
jogszab6ly alapjdn szabja ki.

Altaldnos, jogi feleldss69

22.s,

Aki tev6kenysdg6vel vagy rnulaszt6s6val a hulladekgazddlkod6si jogszab6lyokban vagy re6
vonatkoz6 hatos6gi hatiirozatban foglalt el6ir6sokai megsdrti, iiteive az azokban foglalt
kotelezettsdgeknek nem vagy neill megfeleloen tesz eleget ds ezzel a k6rnyezetet
veszelyezteti, szennyez.i vagy,khrositja, vagy tevdkenysdgdt u k,irny.retvddelmi elofriisok
megszegdsdvel folyatja, a Hgt.-ben, illetve ktilon jogszab6lyoktan foglaltak szerinti(btintetojogi, polgririjogi, kdzigazgat6sijogi, stb.) f'elelosiggel tartozik. r

Hullad6kgazddlkod6si birsdg

23.$.

( I ) Aki tev6kenyseg6vel vagy mulaszt6sdval



a.) a teleptildsi hulladdk gyrijtdsdre 6s {tadisira vonatkozd kdtelezertsdgdt megszegi az
ingat lant ulajdono s, vagy

b.) a telepril6si hullad€k kezeldsere szervezett lrullad6kkezel6si kozszalgriltatas igdnyhevetelet
rnell6zve jogellenesen hulladdkot helyez ef vagy

c.) a telepiildsi hulladdkot koaeriileten, illetve mds ingatlandn hagyja el. vagy
cl.) az dnkonndrryzati rendeletben rneghatdrozott kdztertlet tisztrintartdsi kdtelezettsegerrek

nern tesz eleget, ds

e.) egydb hullad6kgazdrilkod6ssalosszefiiggd kcjtelezettsdgeit megsz-egi, vagy
f.) hat6s6gi hat6rozat el6irisait megsdrti, illetve az azokban lbglalt kiitelezettsdgdnek nern

vagy nem rnegfeleloen tesz eleget,

(2) A hulladdkgazdilkod6si birsdgot a jegyz6 szabja ki a271fiA01. (Xll. 21.) Korrn. rendelet
alapj6n.

(3) A hulladdkgazdA-lkod6si birsrig nem mentesiti a biintetdjcgi, a szabdlysirtdsi, tovdbbi a

k6rtdritdsi felel6ssdg, valamint a tevdkenys6g kcrldtozis6ra, ftlfiiggesztdsdre, tiltdsira,
illetoleg a megfeleld vedekezes kialakit6sdra* a termdszetes vagy knr{bbi kilnyezet
hel yredl I it6sdra vonatkoz6 kcltelezet t sdg t elj esit 6se aki l.

VL
Z6rb rendelkezdsek

24. $.

Hatdlyba l6ptetd 6s ritmeneti rendelkez6sek

(l) A jelen rendelet 2012. janudr h6 l. napjin l6p hat6lyba 6s ezzel egyidejiileg hatdly'dt

vesziti a 8/2002. (XI. 26.) szdmrl rendelet.

(2) A hullad6kkezeldsi kdzszolgAltatas elldtdsiira irdnyul6 es az l. $. (6) bekezddsben

rnegjelOlt szolgriltat6val ktitOn sz-.erzddds a szerzdddsben meghatdroeott iddtartarnig. de

legfeljebb 3 6vig rnarad drvdnyben.

Villdnykdvesd, 20i 1. szeptember
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Kiliirdetve:
Villinykovesd, 201 I . szepternber 13.

Cil,'r rtf4"r rr,L r
Alben Kdrolyn[111'. /
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