B o dro

gki s falud ktiz s 6 g Onkorm6 ny z ata K6pvi s el6-te stiilet6nek
8 / 2016. (III.22.) dnkormd rry zati rendelete
a h ullad6kgazdillkoddsi k6z szolg 6Ltat6sr6L

Bodrogkis falud koz s6g Onkorm6 ny zatilnak I(6pvisel6-tesrtilete a hullad6kr
6l szol6
2012.6vt CLXXXV. torv6ny BB.S (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazks alapj6n,
\lSfy"tszilghelyr onkorm6nyzatair6l szol6 2011,.6vi CLXXKX. torv6ny f l.\'1fy

bekezd6s 1'9. pontjliban meghatirozott feladatkor6ben eljhwa, a kanyJet
v6delm6nek 6ltar.6no:; szabhlyair6r szolo 1,995. 6vi LI[. torv6ny 4g.S (3)
bekezd6s6berr biztositott iogkor6ben eliilro Borsod-AbatyZempi1n M"gy.i
I(ormdnyhivatal I{ornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztiiyu rrel.-6rry#.k
a kik6r6s6vel a

kovetkez6ket rendeli el:

1. Az 6nkor niny z ati hullad6

kg az d6lko d6si k6z fe lad,at

tattakna

.$ Bodrogkisfalud kozs6g Onkorm6 nyzat^ az onkorm 6ny zan hullad6kga z
dilko d6si
k6 z feladatdnak taftalmra:
1

a) a

klzszolgilltaths;

h.ln szintii rlszletszabillyunak rendeletben ton6n6

szabdlyozhsa;
b) a hulladdkgazdhlkocl6si kozszolghltato l<tvhlasztdsa 6s akozszolg1ltathsi szerz6d6s

az Abaui-Zempl6ni Szil6rdhullad6k Gazdhlkoddsl Onkorm6nyz^tJ
T6tsulds (a tov6bbi akban T6rsut6$ (39 1 6 Bodrogkeresztfr, I(os suth utca 85.) riti6n.
megkot6se

2. A kdzszolg hltatdsi tedilet hatilra

2 A hullad6kgazd6llrodhsi kozszolg6ltatis

Bodrogkisfalud kozs6g k6zigazgat6si

terulet6re teried ki.

3. A kdzszolgdltat6, illetve az alv6l7alkoz6 ilItalvlgzett
h

ullad 6 kg az d6lko d6s i t ev6 ke nys 6 ge, tov 6bb 6 az alv hllilko z 6nak a
kci z s z olg flltaths e
96 s z 6 h e z virsz ony itott ar hny a

3.(1) A hullad6kgazd6lkoddsi

kozszolghltathst 201,4. 6prilis 1,-t6l a I<tzfolag
onkorm6nyzatttulaidonban6116Zempll{rrZ.H.K.Hullad6kkezel6siI{1zszoIg1ltat]
Nonprofit l(od6tolt Felel6ss6g{i Tdrsashg (Sz6khelye: 391.6 Bodrogkelesztur
/ 3 B) (a tov6b biakb an : k6 z s z olghltato) v 6,gzi.
Q) A k6 z s z olg6ltat6 hullad 6kgaz dhlko d 6s i tev6kenys 6 ge :
a) a teleptiLl6si hultad6k kozszolgilltato 6ltal rendszeresitett hullad6kgy6jt6 ed6nyben,
vagy hulladlkgwjt6 zstikban hlTando jilrat szennti gy6jt6s6re;
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b) az elkulonitetten gyfitott hullad6k erre a c6ha szolgdlo gyujt6edlnyben
jhrat szennti, 6s hullacl6kgyfjt6 szigetr 6r tort6n6 gyiijt6sere; -'

6l2and6

c) a lomhullad6k 6vente egyszeri gy6jt6s6re;
d) a vesz6lyes 6s
leTl_vesz6lyes, kommundlis 6s elkti{onitetren g5r(ijtott hullad6kt6l
elt66 hullad6k hu[addkg)riljt6 udvarb an ton6n6 6ttr6tel6re;
e) hullad6kudvar rizemeltet6s6re;
telepul6si hullad6k, elktilonitetten gyujtott hullad6k, lomhullad6k,
vesz6lyes 6s
nem vesz6lyes, komnnun6lis 6s elkulonitetten gyfjtott hullad6kt6l eit6r5
hullad6k

I

hullad6kgazdillkodhsitdtesitm6nybetorten6rr6ui6r6ru;
g) teleptil6si hullad6k, elktilonitetten gyfijtott hullad6k, lomhullad6k kezel6s6re,
el6kezel6s6re,ilttalmadanttilsc6rj6rat6tt6n66tad6s6ra:
terjed ki.

g) A

klzszoIg6Itat(r
k6zszolghltathsi tev6kenys6g6t
^ hullad6kgazddlkodhsi
Bodtogkercsztin Regjon6lis
Hullad6kkezel6 I{ozpont elnevez6sii hullad6l<kezeI6^
l6tesitm6nyt uzemeltet6 MENTO I(ornyezetkultura l{ft. (3527. Miskolc,
Beseny6i
u. 26.), mint alv6ll alkoz6 bevon6s 6v al v 6.gzi.
(4) Az alvilllalkoz6 hullad6kgazd,ilkodasr tev6kenys6ge:, hullad6kk ezel6t

tev6kenys6gre terjed ki.
(5) A k6zszolg6ltat6, i:s az a\villla\koz6 illtalvlgzett tev6kenys6gek,
akozszolg1ltat;s
eg6,sz6hez viszonyito tt. ardny a: 27 oh

4. A hulla dlkgaz<lillkod4si kcizszolg Sltaths elliltdsdnak rendie
6s m6dia

4.$ (1) A hullad6kszilUtis eg6szs6grigyi miniszter hltal 1.6/2002. (IV. 10.) EuM
rendeletben r6szletesen szabillyozott^k szerint
nagyv6rosias, illetve a
^ kis-6s
kerwirosias 6s a falusias lak6tenilet alapihn,mely az
orszhgos ielepul6srendez6si 6s
6pit6si kovetelm6nyekrr6l szolo 253/19t7.
1XII. 20.) I{orm. rendelet ism6rveit szem
el6tt tarwa tort6nik a telepul6s teljes k6zigazgat6ii terulet6n heti egy alkalommal
6.00 6s 22'00 6ra kozott, a rendelet mell6klet6ben szrrrpl{' j[rattervnek

megfelel6en.

Amennyiben a
\2)
hullad6ksziilrtds

hullad6kszhlhtds napja munkasziineti nap, akkor a
napi:hnak villtozhsdt6| L villtozdst megel6z6en B nappal
kgzszolgilltato sai6t honlapj6n tesz kozz6 felhivdst, illetve
^
o.rkor-hnyzuiok f.16.
ielzi a villtozhs t6n'y6t, akik a helyben szok6sos m6don t6j6koztatj6k az

ingadanhasznhl6kat.

(3) Amennyiben a iilrattewben villtozds tort6nik, irgy a k6zszolg6ltat6 koteles
a
szoMltathst igenybe vr:v6ket a valtozdst megel6z6 B napon betut u
14 U.t .zd6sben
foglalt m6don 6rtesiteni.

15 (1) Az

a hiztarthsi szLilrd hullad6kot t6rol6 ed6nyt ririt6s
cl\jhbol koteles uqadkhra. illerve irttest-mellett
^z

ingatJanhasznill6

ille161.* elszillhths

^z ig6nybev6tel6t
kozvetlenril elhelyezkerJ6 ihrdfua kitenni 6s ezzil
esett szolgilltaths
-konilm6rryek
kezdem6nyezrri. Amennyiben az ingadan el6tti^z
kozterii{et.tt kti'lr6

alapiiln nem lehets6ges a hullad6kWfijt6 ed6ny el6bbiek szerinti elhelyez6se
a
teleptil6si onkormdnyzat trJ;sban kezdemlnyezi
k6zszoIg6\tat6 fel6, hogy a
^
telepril6si
hullad6kgyujt6
jhtmiive
a kozlekeJ6s6re alkalmas ritt6l
!<6z2zolg6ltat6
legfeljebb 10 m6te'e vegye ht ezenhelyeken a hulladdkot.
Q) A kihelyezett gy6jt6ed6ny, hullad6kgy6jt6 zs6k, lom, hullad6k nem
akadhlyozhatla a.
illetve
.iynyt- 6,s gyalogosfo tgukiui, ^ nunaaet .ih.ly.z6r.,
kj helyez6s e nem
jvel
b
ale
s
etv
agy
khroki
zhs
ves
z 6ly6nek el6id6z6 s
iilrhat
(l) ]itos kihelyezett gyuit6ed6nyek korny6k6t, megkozelit6si iuwonalht t1tgyak
elhelyez6s6vel, vagy. parkol6 glpjilrmtiuekkel olyan m6don elz6ni,
u*.ly
gyuit6edlnynek a )l<ozszolghltat6 6\tal gyakorolt m6don tor6n5 ririt6s6t^
akadillyozza.
(4) A hullad6k elszill\tisa c6\i6boI kihelyezett gyujt6ed,6ny fedel6nek
a koztenilet
szennyezls6nek elkenil6se 6rdek6ben lecsukott illlapotban kell lennie.
-

-

6'5 (1)

A hullad6kot a gy6it6ed6nyben

6gy kell elhelyezni, hogy
ed6nyJ
^z ^z
mozgathsakor 6s tirit6r;ekor ne sz6r6djon, vaiamint a g6pi ririt6st ne"akad1lyozza.
Q) Hu a gyuit6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeznek el, amely az'ed,enyben

osszetomorodott vagy befagyott, yagy
ed6nyben l6v6 hullad6ko t iw
osszepr6selt6k, hogy emiatt az edlnyt nem^z
lehet kil[iteni, az rngatlanhaszn1lo-'a
k6 z s z olghltat6 felhiv 6s 6ta ko tele s az e d6ny t iirithet6v6, 6 s h z
as n 11hltovit tenni.
(?) Tilos a gyuit6ed6nLybe foly6kony, m6tgez6, (62- 6s robbandsveszdlyes anyagot,
6llan tetemet v^w ggy6b olyan unyugot elhelyezni, amely vesz1iyezt trr"f a
-szem6lyek
begyujt6st, urit6st v6,gz6 szem6lyek vagy m6s
6let6t, testi 6ps6g6t,
eg6szs6g6t.

(1) A telepul6si hLullad6k iltadilsa a klzszolghltato 6lta| izemeltetett speci6lis
JS
hullad6kszilllrto jhtmtihozalkalmazhat6szabv6ry6r,megfelel6min6s6gii
60literes MSZ Il,N 840
^)
b) l20literes MSZ EN 840-1
c) 1100literes MS21 EN 840-2
egyedi azonosit6 jellel elldtott hulladekffijt6 ed6nyzet ig6nybev6tel6vel, tov6bb6
a
k6zszolg6ltat6 egyedi ielol6s6vel ell6toti- 6s a kozszolgilltut6 uugy megbizotga
6Ital
6tt6kesitett gyiijt6zs6k ig6nybev6tel6vel tort6nik.
Q) A, elkrilonitetten gyfjtott (szelektiv) telepril6si hullad6k 6tad6sa ak6zszolg6ltat6
6ltal' izemeltetett spe:ci6lis hulladdksz h11tt6 jdrmtihoz alkalmazhat6 szabvTnyos,
megfelel6 min6s6gu 1!10 literes }/rSZ EN 840-1 sirga sztniihu[ad6kgyiijt6
ed,1nyzet
tg6nyb ev6tel6vel tort6nik.
(3) Az adott ingatJlanhoz tartoz6, telepril6si hullad6k gyfjt6s6re szolg1lo
hullad6kgy6jt6 edlnyzet ririt6s6".f
1 t6ny6t a gy6jt6ed6nyen"".ih.ly.r.,t egledi
azonosit6 iel alapihn iirft6skor a szolgdltat6
elektronikusan rogzitheti.
B.$ (1) A hullad6k}ViSit6 ed6nyt
a kozteruleten enged6llyel tirolt gyfjt6ed6nyek
kiv6tel6vel - a hullad6k elszdllithsit kovet6en a kozteriiletr6l el kell tlvolttarrt
6s az
ingadanon beliil kell tarrtani.

-

Q) A szilllttdsi napokon kiv1il csak a szelektiv szigetek hullad6kgyujt6i 6s az udvagaJ.
nem rendelkez6 thtsar;hhzak 1100 literes kont6neiei throlhat6atJtozt.nileten.
(3) A miieml6ki kornyezetben 6s
jellegii tertileten a hullad6kgy6jt6 ed6nyt
liigrnl6ki
az ingatJanhasznhl6nak irgy kell elhelyezni,.hogy
kozteriiletr6l ne legye n I6thato. A
hu[adgkgyuit6 ifuat a telepul6si onkormltnvaiial egyeztetett nyilvant
artin alapjhn a
miieml6ki kornyezett>en tal6lhat6 hullad6kgyujt6-edlnyeket az ingatlanhasznhl6
jelen rendelet fuggel4k6ben meghatirozott-ngailanok
lapcsan a flrggel6kben az
ingatlanokhoz hozziirendelt id6intervallumol kozott kell, hogy
l<rhelyezze
kozteni{etre' Az ririttis id6pontla utin az ingatlantulajdonosok
goidorko dnak a
ffit6ed6ny ingatlanon belirli elhelyez6s6r6l. A mfemieki kornyJzetben tal61hat6
6rintett ingatlanokr6l 6s a hulladdkffit6 ed6nyekr6l a telepriLl6s nyrrv;ntatt;st
k6'szit, 6s akozszolghltatoval egyezten
id6pontokat
iitattewbi igazilt^

i

^ztirit6si

5. Lomtalanltds

$ (1) A

9
lomhullad6k gyujt6s66l, elszilllttisfu6l, hasznosit 6s6r6l 6s
firtaknatlanttfusiltol a kozszolgilltato-6yente egy alkalommal
a hullad6kga zd6lkod6si
k;izszolgilltaths keret6ben krilon dij felszhmiihsa n6lkil

Q) A- fozslorgilltato

-

-

gondoskodik.

onkorminyzatot a romtarznir,; v€gzeset megel6z6 15
^z szokdsos m6don
nappal koribban a helyben
kozzltett hirde6r6ny ntjLi,illetve a

r{ozszorgilltat6honlapjfun6resitiaromtalanit6sid6pontjfu ol.
p) A kozszolgilltaths keret6ben k6zszolghltito l<tzhrolag a lakoss6gn6l, a
hhztathsokban k6pz'6dott, de a^ rendszer-es hullad 6kszhllitksra hasznilLatos
ffit6ed'nyekben .el nem helyezhet6 nagyd,arabos, lom hullad6kot szhllrtja el. A
lomtalanftdsi szolg6ltat,6s keret6n behil urin nagytomegu hullad6kokat,
amelyek az
erre rendszeresitett sz6llrt6i6rmiire g6pi ,rugy-t6t rakod6munk6s kapacit;shhoz
m6rten nem felrakhat6,k akitzszolgilltatS n.m loteles eIsz6l]ttant.
(4) Lomtaranrtds keretdben kozteniretre nem helyezhet6 ki:
a) 6pit6si 6s bontdsi hullad6k;
b) gumiabroncs hullad,Sk;
c) g6pjdrmf roncs, vagy tem6kk6nt tov6bb nem hasznillhato j6rm6;
d) az iplt,
szolgilltathsi tev6kenys6g sor6n uepzidatt hullad6k;
^:"6g?r.!asdgvagy
e) vesz6lyes hullad6k;

fl hdztatthsokban keletkez6 vegyes hullad6k;
g) elktilonitetten gffitc'tt p^prt, mfianyag6s f6m
g) kerti biohullad6k.
(Sl Az ingaianhaszn|.l6 a lomhullad6kot elszillltths clljdbol az ingatlana el6tn
kozterriletre helyezheti ki a kozszolgoJtat6 Sltalhirdetm6nyben 6s u,
o'rrko* 1nyzat

honlapjdn el6zetesen nregjelolt id6pontban.
(6) Az elszilllt-tand6 lomhullad6kot a koztetileten irgy kell elhelyezni,
hogy az a
i6mlt 6s gyalogos forgalmat ne akadillyozza, a
szhlltt6eszk6z iital jol
megkozelithet6 legyen, a zoldtertleteket 6i a nov6nyzetet ne k6rositsa,
6s ne j6r1on
baleset vagy kfuokozhs vesz6ly6n ek eI6id,6z6s6vel.

ffit6

6. Szelektiv hullad6kgyiiit6 sziget

A kozszolgiiltato 6ItaI izemeltetett szelektiv hullad6kgyijt6 szigete az
elkiilonitetten gyfjti'tt (szelektiv) hullad6k szhl\thsfu6l
ingadanhasznill6
10.S (1)

^z
gondoskodik.
(2) A szelektiv hu[ad6kg]'ujt6 szigeten az elkiilonitetten gyfjtott hullad6kot a
hullad6k faitiiilnak p9qfelel6 gwjt6edlnyzetben kell elhely.i.ri,'-"gghtolva ezzeI,
hogy az e\t6t6 hullad6kfajthk egymhssal keveredjenek, 6s a korny ezeteT-szennyezz6k..
(3) Az elkiilonitettr:n g/ijtott hullad6k

elhelyez6s6re szolghlo szabv6nyos
5{iit6ed6nyek elhelyez6s6r6l, az ed6nyek iirit6s6r6l, kalbantart6s6t6l, a
ffit6ed6nyek, ttsztilntartdshr6l fert6tlenit6s6r6l
k1zszoIghItat6, a szelektiv
^ onkorminyrutgondoskodik.
huilad6kgyujt6 sziget r3s korny6ke ttsztdn tanhshr6I, az
(4) A szelektiv hullad6kgy6jt6 sziget hullad6kgyujt6 ed,lnyrrtit a\zo1g6ltat6 az
ed6nyek telit6d6s6nek fiiggv6ny6be uriti. A telepul6sen'kozisztas1gp-feladatok
elliltdsdval megbizott t)zervezet 1elz6,se alapjhn a, szolghltat6 maximum 48 6r6n belul
koteles soron kiviil iiltattewbe igazitam 6s a szelektiv hullad6kgy6jt6 sziget
hullad6kgyfj t6 ed6ny zet6t iiriteni.
(5) A hullad6kgy6jt6 szigetek elhelyezked6s6t a rendelet 1,. szhm|u mell6klete
taftalmazza.

7. Hullad6kudvar

A kozszolgilltato a rendelet 2. szdmt, mell6klet6ben felsorolt helyszineken
hullad6kudvat iizemeltet.
Q) Akozszolgilltat6 kifiiggeszti 6s honlapjin kozzlteszi:
a) a hullad 6kgy1jt6 ud.varok cim6t, megkozelithet6 s 6g6t;
b) nyitvatat6si idej6t;
q
adott hullad6kudvaron htvehet6 hullad6kok tipusdt, esetlegesen azok
11. S (1)

^z

legnagyobb
iltadhato mennyis6g6t;
d) a dt1frzet6s ellendbe:n affehet6 hullad6kok kor6t 6,s azok 6w6tet dtj6t;
e) a hullad6kudvarok rnrikod6si szabhlyzatht.

(2)A kozszolgilltato .Lz illtaIa rizemeltetett 6s
alkalmas hullad6kudvaron a
^rty
hullad6kudvar miiko,d6si szabhlyzathban meghathrozott
m6don 1weszi
^
term6szetes szem6ly ingadantulajdonosokn6l keletkez6 6s a kozs zoIg6Itat6 sajht
\<apacithsht figyelembe v6ve kulon t6rit6s ellen6ben a jogr szem6lyn6l keletkez6
a) elektronikai hullad6kot,

b) lomhullad6kot,
c) szhrazelemet,
d) firradt olajat,
e) hhztartdsi v esz6lyes hullad6kot,
I elkrilonitetten gyfj *ret6 papir-, mifuanyag-,uveghullad6kot,
g) hdztarths i z oldhulla<l6ko t

P) A ,kiizszolgdltat6 :megtagadhatja a hullad6kudvana szhllttott telepril6si hullad6k

im6teL6t 6s elhelyez6,s6t,ha az adott hulladdk hullad6kfajta szerinti eft,lonitese
nem
felel_ meg
vagy
hullad6kudvar mtikod6si szabilIyzatilban
iogszabillyban,

a

meghatirozott kovetelm6nyeknek.

a

8. A kdzszolg6ltat6 iogai 6s kritelezetts6gei
12.S (1) Akozszolghlt,at6 koteles a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolghltaths
megfelel6 en n ko z s z ol gh\tatdsr6 I go nd o s ko dni.
Q) Akozszolghltat6 jogosult a hultad6k e[sz6l\t6s6t megtagadni, ha:

tattalm;nak

a) meg6llapithat6,
l:'gy a gyujt6ed6nyben kihelyezeti tr"UaeU az irttls, vay a
szillhths sor6n a szillkthst v6.gz6 szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6fen,
tovdbbh
begyujt6 jirmiiben vagy berendez6s6ben -k6rt okoziat, ius, ;
^ illetve kerrel6s s or6n v esz 6ly eztetheti a kornyez
haszno sitds,
etet,
b) 6tz6kszervi 6szlel6r;sel megdllapithato, hogy al<thelyezett gyiijt6ed6ny m6rgezd,
lo!-b1"6r foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan inyugot tarta\mli,'amery a telep--rrl6si
hullad6kkal egyiitt nerm gyfjthet6, nem szAllithat6, nem Lrtalmatlanithat6. 6s nem
min6siil telepril6si hullad6knak.
c) a telepul6si hullad6kot nem a rendeletben megengedett m6don helyezt6k el,
ille we a gyujt6 e d6ny a ko z s z olghrtat6 s z 6m6ra nem io zi af6rhet6 .
d) nem a k6zszolgiitttt6 sz6lht6 eszkozlhez rcnd,szeresitett gqjt6ed6nyben kenilt
kihelyez6sre.
e) a kihelyezett

ffit6,zdlnyben talillhato hullad6k oly m6rt6kben tomodtett, hogy a

kozszolgiltat6 6ltal alk:almazott g6pi ririt6si m6dszerrel nem urithet6.
I a kihelyezett gtiSit6<:d6ny tultoltott, ez6rt fedele nem lecsukhat6, 6s a gyujt6ed6ny
urit6se akornyezet szennyez6se, hullad6k sz6r6d6sa n6lkril nem lehets6ges.
g) a gyuit6edlnyzet mellett elhelyezett b6rmilyen tobblethulad?k nem a
k6zszolgilltatct 6ltal rendszeresitett, illtalavagy megbizottja Llta| forgaknazott,egyedi
ielol6ssel ell6tott, rendszeresitett hullad6kgyujt6 ziakbanleriil kihelyez6sre
h) a hullad6k a gyajt6ed6nybe befagyott.

13.S (1) A kozszolgilt'ato koteles a gyujt6ed6ny kiririt6s6t kim6leresen, az elvhrhat6
go ndo s s 699 il, v 6,geznt.
@ gyuit6edlnybenL sz6nd6kos an, vagy sirlyos gondatlans6ggal okozott k6rt a
kozszorgilltat6 koteles megt6riteni a polgiri jog szabZryai szerintl-

A

14.S (1) A kozszolgilltato a kozszolghltatis sothn koteles a kdztenlet ttsztashght
meg6rizni, az :d,r1rtlskor a gyiijt6ed6nyb6l kihullott hullad6ko t feltakantan.
Q) Szhllttils kozben a sz6llit6si fwonal a kozszolgilltat6 htbaj1bol beszennyez6dik,
azt koteles megsziintetni, a tov6bbi szenny ez6d6sr megakadilly oznt.

15.S (1)

A

klzszolgiiltato

a

kozszolghltaths ellen6r6k6nek megfizettet6s6re

^z
ingatlanha szn6l6val szemben negyed6vente jogosult szhnliltkibocs6tani.
@ Akozszolgilltat6 a szinlLzhsi gyakorlathban bekovetkez6 vhltozhsr6l. a v6ltoz6s

bevezet6s6t megel6 z6enlegal6bb 30 nappal honlapj6n thjlkoztatja
akozszolg1ltat;si
tenilet ingatlanha sznll6itvalamint az onkorm hnyiatokat.

kozszolgiitat6 az ingatlanhasznill6val
4
6ltal6ban

(?)

koiott kiilon megallapod,6s alapj;n

az

alkaknazott csekkes fizetl.s helyett jogosult az" ingaianhaszn1I6val
elektronikus riton -kozolt dijfizet6si rendszert.tr
-.g6[apodni, 6s"a kozs zolgiltato
dont6se alapjhn ebbe. az esetben kedvezm6nyt nyrjtani.

9

.

Arz

iigyf6lszolgillat

e k6zszolg6.ltat6> az ingatlanhaszn6l6 hullad6kgazdillkodirsi kozszolg1ltat6ssa1
kapcsolatos bejelent€:seinek int6.z6.se, panzrsz^rnuk- kirriz, ghI6sa, orvosl6sa
6s a.
kozszolghltatissal kaprcsolato s 6ltal6nos thjlkoztatdsnyujths biztosit1sn 6rdek6ben
tigyf6lsz olg6lato t miiko dtet
szerencs, E perj es utcat 7 . cinrt alatt, heti 37 6ra id6tartamb an
s6rospatak, Erd6lyiJl u. 18. cimaratt,heti 16 6rz id,6tartamban
Siltorarjaijhely, I(ossuth ter 14. cim alatt,hei 32 6ra rd6tartamban.
@ A kozszolgilltal(> -az. igyfllszolgdlaton
ingaianhasznill6 bejelent6seinek
int6z6's1t, pan sz^lr'?b, Hrr?t}2l6sit, orvosl6s6t^z
6s a kozs zolgdltathrrui kup.rolatos
6ltal6nos tdiekoztatisnyfijthst haladdktalanul, amennyiben Jz halad1ktalanul nem
lehets6ges 15 napon belul teljesiti.
(:) e kiizszolgilltato honlapot tizemeltet 6s tafi fenn, tov6bb6 elektronikus
lev6lcimet alkalmaz.
.16.S

-A kozszolgilltatl nem koteles kivizsgdlni 6s megv6laszolni azokat ^
beadv6nyokat, panaszokat, amelyeket
iezdemlnyez6 szemllvazonosit6sra
^
alkzknatlan m6don nyfjtott be.
-(4)

t0. Az ingatlanhaszn6r6 iogai 6s kdtelezetts6gei
17.S (1) Az tngatJanhaszndl6 koteles
(3)-(4)-(5) bekezd6sekben foglalt kiv6telekkel
a hull ad 6kkez el6 si ki\ z s zolglltatilst rg6nyb e venni.

-

Q)

-

A,

ingadanhasznill6 az (1) bekezd6sben meghathrozott kotelezetts6g teljesit6se

sor6n koteles:
a) az ingatJanhn keletkez6 hullad6k mennyis6g6t a megel6z6s elve alapjinlegkisebb

m6rt6kiire szorttant,
b) a telepiil6si hullad6kot - kulonos tekintettel a hulladdk tovdbbi kezel6s6re az
elszilllttdsra val6 6w6t,ehg gyiijteni, tirolni, ennek sor6n megfelel6 gondoss6ggal
eliilrn annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6[s6g6t, !g6szs6g6i?s
io k6z6tzet6t ne vesz6).lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kornyez.tlt .r. szennyezze,
a nov6ny- 6s dllatvildgot ne k6rositsa, a kozrendet 6s a kozbi zionshgot ne
z^varj .
(3) Nem kotelez6 a hr-rllad6kkezel6si kozszolgilltrthst kdLlon ig6ny[e venni 6s az6tt
dtiat fizetn azot:- gazdhlkod6 szerrezet (g zd61kod6 szerve zet alatt6rtend6 apolg1rr
petrendtaftilsr6l szolo 1,952. 6vi III. torv6ny 396.$ rendelkez6s6ben feh&oliak)
ingatlanhaszndl6nak, akinek a sz6khelye, telephelye, fi6ktelepe LzonlakoingatJanba

bejegyz6sre, ahol tulajdonosa,
ferult
hozzdtafioz6ia

igyvezet6je, illetve annak kozeli
tetm€:szetes szem6lyk6nt a kS,zszolgilitathst igenybe veszi. Egy
lak6ingatlan kapcsin tegfeljebb maximum hfuom guidetkodo Jrr*rret
vonhat6 ki

iW, a dijftzet6si kcitelezetts6g al6!, amennyiben

gazdhlkod6 szervezet(ek)

^ a term6szetes szem6ly
termel6d6 hhztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6ka
ingatlanhasznhl6 6Ital tetmelt hullad6k
u
.mennyis6g6vel egyiitt sem haladju
term6szetes szem6ly iltal ig6nybe vett k6zszolghkaths iirt6k6t, 6s
^rg
a term6szetes
szemdly ingadanhaszyhl6 legaldbb 120 liter tirm6rt6kfi fru[aaekgyultO ed6ny
kiizszolgdltatisidrjhtlnenvagyvilllaljamegftzetnt.
(4) Amennyiben term6szetes szem6ly ingatlanha sznhl6 60 liter 6rm6rt6kfi,
ffit6ed6ny ut6n frzett a kozszolgilltatis dijht 6s term6szetes szem6ly

ingatlanhasznill6 egyl>en az altala haszndlt ingatlanban ^
szdkhellyel, telephellyei,
fi6kteleppel rendelkez:,6 olyan gazd6lkod6 szervezet tulajdonosa, igyvezet6le, mely
gazdillkodo szervezet alkalmazottal nem rendelkezik 6s az i".rgutluro, m6s
gazd6lkod6 sz6khelye telephelye, fi6ktelepe nem keriilt bejegyz6ie, abban
esetben a, 17.$ (3) bekezd6sben szabillyozottakon tulmen6en' ii i"gutlanhaszn1l6
^z
gaz diiko d6 s z ew ez etnek s em k6 telez6 a ko zs z olgilltatds ig6 nyb e v6tei;.
(5) A diifrzetds 17.$ (3)-(4) bekezd6seiben tort6n6 mentesit6s6hez az
onkormhnyzat
6llft
ki
tgazolilst,
mely
tgazolils
birtokiban
iegyz6ie
a gazd,6lkod6 szervezetrrek kell
kezdemdnyeznt a kc>zszolgilltato fel6 a drjfrzetlr ul6li mentesit6st. A ki6llitott
igazolitst a gazddlkod6 szervezet az 6rv6nyesit6s 6v6t megel6z6 6v december 1.
illetve december 31,. napja kozott kell, hogy benyujtsa igazolhat6 m6don a
kozszolg|ltato fele. Arnennyib en az ingatJanhasznillat a gazdhllod6 szerv ft'z6r6I a
szolgiltathsi terrileten 6v kozben kezd6dik, illetve feiez6dtkbe, abban az esetben a
bekovetkezes tenydt6l szhmitott 15 napon beliil koteles ezt az ingatlanha szn616
gazdillkodo szervezet igazolnt a kozszolgilltat6 fe16. A mentesifts legkor6bbi
td6pontja a iegyz6i igazolils k6zszolg6ltat6hoz tor6n6 beny6jthshnak a nupiu.
'szervezet
(6) Ha a gazd6lkod6 s:zervezet szlkhelye, vagy telephelye mds gazdilkod6
ingaianhasznill6 tulajclondban,haszn6latitba 6116 ingatlanbanti.r felt6ve, hogy az
ingadanhasznhl6 az tngat)anon keletkez6 osszes hullad6k mennyis6gnek ,,'.gi.t.tO
mennyis6gre kotott \r6zszolgilltathsi szerz6d6.ssel m6r rendelkezik 6s ezitin a"
k6zszolgilltathsi dijat rneg is fizeti a gazdhlkod6 szervezetnek a kozs zoIg1Itat;st
nem kotelez6 kulon is igenybe vennie. F;zt mind a gazd6lkod6 szerver.i,
-irrd
gediq ingatlal tulajdonosa, hasznh\6ja maginokitatba foglalva koteles
lenyilatkoznt, mely alnpifn a kozszolgilltato fel6 a jegyz6 igazolal ant ki jelen
szabily ozds 1 7. $ (5) bekezd6s 6b en szabilly ozottak szerint.

(7)

Yillaszthsa szerint nem terheli krilon dijftzetl5i kotelezetts6g
^zorr
gazdhlkod6szewezet ingatlanhasznhl6t, aki sz6khely6n a c6g levelez6s6nek
bonyolit6s6n kivul gis
nem v6gez 6,skoziitelii nyilvintattfusban a c6,g
.tevgkenys6get
adatat kozott a sz6khr:lyt6l e\ter6 kozponti drgyintlzdsi cim is feltrintet6sre keruf
melyen a tenyleges terr6kenys6g6t v€gzi. A sz6lhelyt6l elt6r6 kozponti ugyint6z6si
cim kozhitelii nyilv6ntartdsi dokumentummal alhthmasztottigazoldssal u giida1n.odo
szenrezet kozvetlenriLll k6relmezheti a kozszolgilltato fite a dijfizet6s aloh

mentesit6st, mely mentesit6s legkordbban ahifinytalan k6relem be6rkez6s6t
kovet6
napt6l hatilyos.

Az ingatJanhasznill6 koteles az ingarJandn keletkez6 telepril6si hullad 6kot a
rendeletbenfel jogositottkozszolgilltatonai6tadn.
Ha ?z ingatlanJhasznhlo tulajdonosvilrtozils vagy egy6b
foryt;n L
\2)
kitzszolgiiltatds igenybev6tel6re kotelezett6 v6hk, koteles
u"t6nyt a keletk ez6.s6t
kovet6 1 5 nap on b ehil irhsb an b ej elenteni a k6zszolg6ltat6nak.
(3) A kozteriileten szervezett rend ezv|ny sor6n keletkezett hullad6k tfuol6sfu61,
szil\tasfu6l a rende:uv€ny szervez6je koteles gondoskodni a, kozszolg1ltutorai
kotott krilon szerz6d6,s alapjhn.
18'5-(1)

^

ok

lrt

A kihelyezeft gwit6ed6nyekb6l a gyujt6s megkezd6se el6tt kisz6r6dott
19-$ (1)
hullad6k feltakartthsa, kozteriilea6| val6 eltirolttfutu u J..r[udtkg'jt6 ed6nyzettel

rendelkezSingatJanhasznhl6kotelezetts6ge.

Q) A hullad6k thtolilsfua haszn6lhat6 ed6nyt a tulajdonos
s

zuks 69

es

kotele
et6n fer6 tlenit6 s 6161 6s karbant artishrolgondo s kodni.

s iszt[ntattari,

(3) A , kozszolgiltatc: 6ltal l6tesitett 6s rizemeletett szelektiv

hu[ad6kgyujt6
szigetekre tottdn6 hullad6k szilllrthsdrol az ingarlanhasznal6 gondoskodik.
11.

A hullad6kgazdillkoddsikdzszolgilltathsi szetz6d.6s egyes tartalmi elemei

20'S (1) A hullad6kgazdhlkodhsi kozszolghltatir'i jogviszon y a kozszolghltato
6,s az
rngarJanhas zn6l6 koz o tt j o n 16tre.
@ A kulon torv6nyben megdllapitott az Onkorminyz^t 6ltal kotel ez6en el?6tand6
kozfeladat teliesit6se 6rdek6b en,
Onkormi nyz^t nev6ben 6s 6rdek6ben e1j6wa, a
^z
kozszolgilltathsi szerz(idlst a T6rsul6s
koti meg a szolghltatoval. A kozszolg11tat;si
szerz6d€s keretein belrlil az 6ltal6nost6l elt6r6 miiszal<ttartalom genybe
v6tele miatt
a ko z s z olgiitat6 az rng:,adanhas znhl6val ko zve tlenri{ i s s z erz 6 dhe{
(3) A kozszolgillta.to a hulladdkgazdillkod6si k6zszolghltatfus genybe v6tel6nek,
illet6leg teljesit6sdneJk l6nyeges felt6teleir6l, a" felt6telekbe"n bekovetk ezett
v 6lto z 6s okt6 l, ho nlap j zln ko tele s az ingailan hasz n6l6 j 6t 6 tte s iteni.
(4) A hullad6kgazdillk:.odhsi szerz6d6s tartalm^zz^'^ felek megnevez 6s6t, a felek
iogart 6s kotelezetts6g6t ezen behil a szolgilltaths t6tgyit, a-szolgilItaris idej6t,
rendszeress6g6t, a sz<.>Ig6ltat6s ig6nybev6tel6nek m6dj67', a haszn1ilato
ed1nyzet
megnevez6s6t, u? ellen6rt6k megfizet6s6t,
frzetls m6dj6t, gyakois6g6i, a
k6sedelmes fizet6s
a
diihhaal6k
v6grehait:.arsanik szab1\iait, a
-kcivetkezm6nyeit,
panaszok jelz6s6nek,
ehnt6z6,s6nek modj6t, hat6id,ej6t, az egyes jogorvoslati
f6rumok megnevez6s6t.
q) A hullad6kgazdillkc,ddsik6zszolgilltatdsi szen6d6s megkot6s6nek b6rmely f6lnek

^

f.elyhato magatatthsa kovetkezt6ben tot6n6 ilmand,fusa eset6n,

hullad6kgazdillkodhsi_ kozszolgilltathsi szerz6d6,s rdutal6 magatafthssal
ir6so s szerz6d6.s tafialnnival egyez6 en.

a.

jon letrc az

(6) Az (5) bekezd6sben szabilyozott rhutal6 magatafifust jelenti, ha
a kozszolg1ltat6
a kozszolghltatilst a sz6lltt6i6rmfi rendelkez 6,src tatthshval felajLnlja, vzg,,, hu u,
ingatlan hasznilloia. a hullad6kgy6it6 edlnyzetet, vagy hu[ad6kgyujt6"zsitkot
a
szillhtds 6rdek6ben kihelyezi. Rendelkez6sre 6ll6snut mi"Ot.it
,hu ulr6zszolg6ltat6 a
k'zszolgilltathsba bevont sz6lJtt6 eszkozlvel a telepul6sen ir6ny ad6 jfuatterv
szerint
az ingatJanhasznillo tngaldandt 6rinti, illetve a szolgilltathst felijhnlja. A szolg6ltat6s

felai6nl6sa k6ts6gkfvtil
_meg6llapithat6,
kd z sz olgilltathsb a m6r b ekap c s o 16 d o tt.
12.

ha birtnely

,zomrz6dos ingalt1an L

Az ingatlanh as:zn6l6t terhel6, mini s z teri rendeletb en nem sz ab 6lv ozott
dijfizettisi kdtelezetts6g, 6s megfizet6s6nek a rendie

21.S (1) Az ingarJanbnsznhl6 a kozszolgdltat6st ig6nybev6tel66rt a kozszolg1ltat6
r6sz6rc drjat fizet.
Q) tz ingadanhasznill6 kozszolghltathsi dijat ut6lag, negyed6ves elsz6mol6si

td6szak szertrrt, a' klzszolghltato 6ltaI megkuldo
.

tt -izimfa

l<r6lhthsht6l szhmitott 20 napon behit kiegyenliti.
(3) 4 k6zszolgilltathsi dij k6sedelrnes megftzet6se eset6n

abpj6n,

a szgntla

akilzszolgiitat6 ahat1Iyos
Ptk-ban meghat6rozott (term6szetes szem6lyek, illetve gazdhlkold6 szewezetekre
n6zve ktilonboz6 m6rt6kii) k6sedelmi kamatot 6s iigyviteli kolts6ge t, valamint
a
gazdhlkod6 szervezetek esetdn behajt6si kolts6g6tal6ny megfi zetlsltii6nyelheti.
(4) A kitzszolgilltatdsi diiat tartalmaz6 szhnla-adatuval 6s-osszege"ei kapcsolatban
az tngatlanhasznhlo.a kozszolgilltat6ndl kdsban kifog6st emehJt. A kiiog6s nak a
szdnla kiegyenlit6s6re vonatkoz6 kotelezetts6g teljesil6s6re halaszt6 hatilya nincs.
A kifogisra, annak k6zhezv6te16t6l szhmitolt 1,5 napon beliil a kozsiolg61tat6
vilIaszht megktildi.

(5) Tilszini.1tzits eset6n a

tobbletoss zeget 6s annak id6athnyos kamatut a
kozszolghltat6 a soron kovetkez6,
drjftzetl,si kotelezettrlgb" besz;mitja,
-esed6kei
vagy amennyiben az ingatJanhasznill6nak
tov6bbi es ed6kes dij fi zet6sf kotelezetts 6ge
nem keletkeztk, abban az esetben visszautalja az rngaflanhasznhlo ft,sz6r.e.

Ng- tagadhatia meg a kozszolgpltatdsi dij megftzet6s6t az, al<t a telepul6si
?2:$ (1)
hullad6kkal kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy'ak1zszolg11tato
a kozszolgilltathst felatifunlia, v^W kozszolgilhaths teljesit6s6re-'rendelk ez1,Jrc 6il,,
^
vagy teljesft6st. igaz.olj,a. Az ingatlanhasznill6
- e rendeletben meghatLrozott
^
kiv6telekkel - akkor is koteles kozszolghltathsi dilat frzetm, ha a k6iszolg6ltat6
igazolnr tudja, hogy fei,laifunlotta az rngarJanhasznhlonak a szolgdltaths nyfijt;rltuugy
a s z olgaltatds nyujtits 6ra re ndelkez 6 s re 6llt.
Q) A, ingatlanhaszndl6 villtozisa eset6n a kozszolghltatis dijht a szolgilltat6hoz
tort6nt beielent6s honapiLnak utols6 napjiig a korif,bi, azt kovet6en pedig az ij
ingatlanha szn6l6 koteles megfizetni.
(3) Ha a k6zszolgdltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanha sznil6 szem6lye
_
b6rmely okb6l nem 1neg6llapithat6, az ingarJun hasznill6ianak az adott ingatlan
ingatlan-nyilvAntartdsbabejegyzettrulajdono sdt/niajdonosait kell tekinteni.
10

13.
23. $

A hullad 6 kg az d6lko ddsi kii z sz olgillt atdsi

-

df i ke dve z m

6

nyek

Az onkorm6ny zat drjkedv ezmlnyt nem biztosit.
14.

A hulladdkg azdillkoddsi kiizszolghltaths ingatlanh asznhl6
krir6s6re tdrt6n6 sziineteltet6s6nek esete

24-$ (1) Legkevesebb 3 h6nap id6tartamra sziineteltethet6 a kozszolg11tat;s
ig6nybev6tele, ha ktlts6gkinil meg611apithat6, hogy a fogyaszt6nill teieptil6si
hullad6k az rngatJanhasznilatitnak megszfin6se miatt nem keletkezik. Nem
min6sul
sziinetel6snek, de hullad6k kozszolgilltatilsi dijftzet6si kotelezetts6g sem
keletkezik
azon ingarJanhoz kapcsol6d6an, ameJ.yb.r term6szetes szem6ly lngatlanhaszn6l6
lakcimmel nem kerult bejelent6s te,
ingatlanban senki sem t^rt6;kodik, illetve
gazdhlkodo szervezet sz6khellyel, ^z
telephellyel, fi6kteleppel sem kerul(t) oda
bejelent6sre.

Q) A szuneteltet6st az ingatlanhasznaJ6 a, sziineteltet6s meget6z6 30 nappal
kotibban koteles a iegyz6nek ir6sban bejelenteni, al<t kozvetlJnril titj1koztaiji a
I(ozszolghltat6t azza\, hogy a sziinetel6s kezd6 id6pontjitt megel6z6 L5 nappal
koribban kell a l{ozszolgilltat6hoz az lrtesitlsnek be6rkezne. A t6i6koztat6snak
taftaknazttra kell az ingatJanhaszndl6 k6relm6t, 6s a jegy z6 igazol6 6il6spontj6t,

megilllapithsut.
(3) Az ingatlan haszntilathnak megsziilnlslt, a hulad6k keletkez6s6nek a hi6ny6t
az
ingadan hasznilIoia k€:ts6get l<tzitro m6don, hat6s6gi nyrlvhntartis adatatvil.,'tart6s
gy6gykezel6sre vonatkoz6 okitat csatol6s6val, illetve erre egy6b alkalmas
m6don
igazolja.
$) Ha a sztinetell,s a Q) bekezd6s szerinti felt6teleib en vhltozhs kovetke zikbe, az
ingatlanhasznill6 avilltozds bekovetkezeset6l szimitott 15 napon beliil koteles azt a
k6zszolg6ltat6 r6sz6re avhltoz6s id6pontjdnakpontos megjelSl6s6vel jeleznt.
e szolgilltaths szunetel6se eset6n a fogyaszt6 akazsziLghltat6 ft3z1re
_(S)
- ^z 11tala
fenntartott thrgyi 6s hum6n er6forhs 6llai.do kolts6geinek -a megt6rit6se 6rdek6ben
- az rrrttl,si dti 20o/o-6nak megfelel6 rendelkez6sre 6ll6si dijat koteles fizetni.
15.

A hullad6kgazdillkoddsikiizszolgilltathssal 6sszefiigg6 adatszolghltat1s

25..S (1) Az Onkomr6nyzat koteles a kozszolgaltathsba kotelez6en bekapcsolt
rngatJanhasznill6kt6lbhzistdatokat k6sziteni, ,t uit a szolgd1tat6val ithsbankozolni.
Abhzisadat 6's az az d.api6n k6szult fogyasztoi lista tartalAurru az rngatlanhaszn116
nev6t, term6szetes szem6lyek est6ben anyja nev6t, cim6t, Jreur.tyet, zz

ingatlanha szn6l6 6ltal r:endszeresitett urit6ed6ny zet fajtililt.
Q) A k6zszolghltalil2 hat6kony 6s folyamatos ellhtdshhoz szolghltat6 sz6m6ra
szriks6ges informici6kat 6s adatokatellen6rt6k n6tkul szolgilltatja az"Onkorm;nyzat
kiilon jogszabhly rende,lkez esei alaplin.

a

11

(3) A gazdillkodo szetvezet

ingatlanha szn6l6

felhiv6s6ra a
^ klzszolgdltat6
kozhiteles nytlvintartds szerinti nev6t, sz6khelyenek,
ielephely6nek cim6t,
adoszfumdt, a tetm6szetes szem6ly ingatlanha sznhl| u rr.-ery.
, uduru, kozd, a
csal6di 6s ut6nev6t, lalk6hely6nek, tart6ikodisi 6s 6rtesit6si hely6nek
cim6t megadni.

(4)

A

kozszolglJtat6 iogosult id6szakonk6nt ellen6nzti'^z ingatJanhasin;i6k

adatatt,-6s-az ingatlan.hasznillat t6ny6t. Amennyiben nyilv6ntarthshvilellent6tesen
a
klzszolgilltatdsba be nem jelentkezett ingatJanhasznhl6t taLil,, abban
az esetbe
nytlvhntatthsdba az ingatJanhasznillat kezi6 id6pontjht6l, de iegkor6bb
an 20L4.
6grilis 01. nzpi6t6l bejegyzi az ingatlanhasznilI6t es
Jzolgilltatkst fet6
vi s s z ame n 6leg l<ts zitmlLz za.

^

16' A

hullad6kgazdillkoddsikdzszolgilltathssal6sszefiigg6 szem6lyes adatok
kezel6s6re vonatkoz6 rendelkezdsek

26. $ (1) Az adatkezel'6's c6lia a kozszolgilltathssal osszefiigg 6en az ingatlanha
szn6l6
szem6ly6nek meg6llapithsihoz, akozszolgilltatilsi dij behal{asilhoz
raikr6g., 6.s ana
alkalmas adatbhzis llts:ehozdsa 6s miikodiet6se, valamint a kozszolg1ltat;s
ki)telez6
igenyb ev6tel6 nek s z un e tel6 s e e s et6 n annak ny tlv 6ntatt6sa.
?) A-kozszolgdltato megteremti 6s fenntmtj^ az adarkezell,s szemdlyi 6s t6rgyi
felt6teleit, gondosko dtk az adatok biztons6ghr6l, megh atdrozza azokat az elj6l6si
szabdlyokat, amelyek az adat- 6s titokv6dlkni szabillyok 6rv6nyre juttat1s1hoz
szriks6gesek.

(5) A k6zszolgdltat6- jogosult a nyilvhntarthsdb^n teffieszetes szem6lyek
eset6ben
^ n6v, anyjaneve,
a tetml.szetes szem6lyazonosit6 zdatokat, ezen beliil
sliilet6si hely,
szulet6si id5, lakcim aclatokat kezelni.

(6) A kozszolgilltato az ingaianhasznillo szem6lyes adatait a szerz6deses viszony
l6treiott6t6l annak megsziin6s6ig, a jogviszony megsziin6st kovetden dijh 6tal6k
eset6n a tattozhs fenniililsilig kezelheti. A jogviszo{ rrugy dijhhtal1kmegsziin6s6t
kovet6en a I{ozszolgdhtato a kezelt - adatokat megsemmisiti, illetve a
o

nko rm6n y z atnak 6tad.j a.

Atmeneti rendelkez6sek
27.S Az ingatlanhasznhlo gazddlkod6 szervezet ftszdr6l
fel6
^ k6zszolg6ltat6201,6.
benyujtott iegyz6i igazolfus hatdndeje 20L6.6vi kedve zm6ny 6rv6nyesit6i6h.,
lnttti, 1'5. napia, T.ly alapiily a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznhlo 201,6. janu;r
01-j6vel mentestilhet a dtiftzet6s kotelezetts6ge alol i rendeletben szab1lyozott
felt6telek fenn6lT6sa e s et6n.

2fu6 rendelkez6sek
2B.S (1)

E rendelet201,6. iprilis 1. l6p hatilIyba.
T2

Q) Hathlyitt veszli Bgdrogkisfalud kozs6g OnkormdnyzataK6pvisel6-tesri{et6nek a
telepiil6si hulladdkkal kapcsolatos kozsiolgilltatisdnak ell6thsfu6l sz6l6
13/201.3.
(XII.20.) onkorminyzati rendelete.yalamint a 7 /2016. (III.2.) onkorm6nyzati

rendelet.

Aaaml6szl6 sk.
polgirmester

Alexa Ilona sk.
aljegyz6
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