Csénye Község Önkormány zat Képviselő-testületének
7 12002 (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelésiközszolgáltatásról
és a közti sztaság fenntartás ánakrendjéről
- egységes szerkezetben (a továbbiakban: Képviselő-testiilet) a
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében előírt köztisáasági és településtisztasági feladatkörével összeftiggésben, a 16. §
(l) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szőlő 2000. évi XLil. Tv. (a
továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésébenkapott felhaálmazás alapján, figyelemmel a
köztisztasággal és a települési szilar.d hulladékkal összeftiggő tevékenységről szóló többször
módosított l/1986. (II.21.) EVtrrt-PÜVt együttes (a további{iban: Er.) rendelet előírásaira, és
a telepiilési hulladékkezelésiközszolgáltatási díj me§bllapítasrinak részletes szakmai
szabályuről szóló 24212000. (XII.23.), a 2l3DOa1. (XI.14.) Korm. Rendeletek
rendelkezéseire, a települési kőztisztaság fenntartásának rendjéről, a hulladékkezelésről
(települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről és elszallíásaról) az alábbi

Csénye Község ÖnkormanyzatánakKópviselő-testtilete

helyi önkormányzatoktől szóló többször

rendeletet alkotja:
I.

ÁrrerÁNos RENDELKEzÉSEK
A rendelet célja

l.

§

A

rendelet célja: Csénye község (továbbiakban község) köúisúaságának fenntartrására
vonatkozó szabályok megállapiása, a természetes és építettkörnyezet megóvasa a
közigazgatási teruletén belül keletkező települési szilaú hulladék káros hatásutől, azok
célszerű és gondos kezelése által, aközszolgáltaüísok kiszámítható, folyamatos és biáonságos
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

A rendelet hatálya
2.§

(1)

A

rendelet területi hatáIya Csénye község mindenkorí közígazgatási területére, a
hulladékkezelési kőzszolgáltatás tekintetében a község közszolgáltatásba bevont
teületeire terjed ki.
(2)
rendelet személyi hatálya a közigazgatási hatéron belül élő, működő vagy
^
tartőzkodő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve nem jogi személyiségű
egyéb szewezette terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a)

A települési szilardhulladék komponenseire:

o
.

Héztartási hulladékra

Egyéb szilnd hulladék körében a háztartási hulladékkal összetételében
hasonló, együttesen kezelhető hulladékra.

(4) Nem terjed

ki a

rendelet hatálya

hulladékokra és a veltik összefiiggő

a

veszélyes (különleges kezelést igénylő)

tevékenységre.

3.§
Hatályát vesztette.

4.§
(1) A Képviselő-testiilet a 2. § (3) bekezdésében írt települési szilrárd hulladék rendszeres
összegffitésére, elszállításáta, ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást
szerve4 és e tevékenység ellátásaról helyi kőzszolgáltatás útjan gondoskodik.
(2)
település közígazgatási területén a települési szílánd hulladékkal kapcsolatos
^
kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésérejogosult, illetve kötelezett közszolgáltatő a
Szomhull Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatő Nonprofit KFT. (9700
Szombathely, Welther Károly u.4. ) (továbbiakban szolgáltató).
(3) A község közígazgatási teruletén levő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi
közössége, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt:
tulajdonos) másnak a használatában lévő ingatlan használőja, bérlője (továbbiakban
együtt: hasznélő) az ingatlartan keletkező települési szilárd hulladék gffitéséről,
ártalommentes elhelyezéséről
rendeletben megltatározott módon köteles
gondoskodni.

e

I

INGATLANOK ÉSrÖzrnnÜLETEK TISZTÁNTARTÁsa
A köztísztasággal

ö

sszefiiggő rendelkezések

5.§
(1)

A

közterületek tisztántartásáról,

- e rendeletben

foglaltak szerint

-

a közterülettel

határos ingatlanok tulajdonosa,használőja, bérlője (továbbiakban: fulajdonos), parkok,
terek, j átszóterek esetében az önkorm ányzat köteles gondoskodni.

(2) Közterületen szemetelni, törmeléket, veszélyes hulladékot, szenrtyvizet más
folyadékot kiönteni vagy egyéb bármilyen jellegí kömyezetszennyező anyagot
elhelyezni TILOS.
(3) A közterületen keletkezett szennyeződés megsztintetése és a szükséges takarítás
elvégzéseannak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a
szenny ező dé s keletkezett.
(4) Közterületen szernetet, hulladékot csak erre rendszeresített és felállított tartályokba
szabad elhelyezni. A tarláIyok kihelyezése és rendszeres üdtése az önkormányzat
feladata az (5) bekezdés kivételével.
(5) Az iizletek, vendéglátóegységek, elrárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok
tulajdonos illetve használő általi elhelyezése az Öril<ormányzat előzetes egyetértésével
történhet,ezektisztántartásaazilzemeltetőkötelessége.
(6) A közforgalmi kőzűti közlekedés céllátra szolgáIő létesítrnényekesetében, a
belterületen lévő váróhelyiségek és a jardától fiivesített területtel vagy egyéb módon
elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat köteles az olt keletkező
hulladék eltávolításráról gondoskodni.

6.§

2

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a határos közterület tísztÁntartásarőI
(2)
(3)
(4)

beleértve az ereszt, a jardatéli síkosság elleni védelmét,valamint azűtközepéig vagy
ha nincs szemben ház, az út teljes szélességéig,kivéve aköníhóeltakadtását.
Tilos a helyiségek, területsávok takadtásanál keletkezett szewtyeződést, szenrryvizet
közterületre, csapadék-elvezető rendszerbe, csapadék-elvezető árokba beleseperni,
belevezetni.
Az utcai hulladékgyujtőkbe a hulladékgffitő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő
hulladékot (nagy méretútzrsyat) elhelyezni tilos.
A jáídáról összegyujt<itt szemetet, illetve szennyező anyagot közúton elhelyezni tilos.

7.§
(1) Közterületen megrendezett vásarok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a varható forgalomnak megfelelő szátmű
(2)

(3)
(4)

(5)

hulladékgyűjtő edény, továbbá illemhely biztosításráról, valamint arendemény alatt és
aá követően a terület isrténtartásaról.
Ivővizet szolgáló kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerúen, ívővízvételreszabad
használni.
Szennyező, illetve bűzös anyagot (trágyát, ételhulladékot,moslékot stb.) csak
légmentesenzétrttartáIlyal felszerelt vagy zártrakteni járművel szabad szállítaniAllati hullát, valamint olyan anyagot, amely a kömyék levegőjét szewtyezi, az
egészséget veszélyeúettvagy élősdiek széména tápot nyújthat, közterületen, illetve
magánterületen elhagyni TILOS. Közteniletet emberi iirülékkel (fekáliával, vízelettel
stb.) beszennyezni TILOS.
település lakóteruletén lévó természetes vízfolyásokba, állóvizekbe, árokba
isnítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, szemét vagy egyéb hulladék
lerakásával beszennyezni nem szabad.

A

8.§
(1) Mindennemű arlyag szállításánáI ügyelni kell arra. hogy a közterület be ne
szerrryeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás aIatt a
közterület beszenrtyeződik, a száIlítő köteles azt fel- vagy lerakás elvégzéseután
azonnal, ill ető le g a szállítás során me gti sztítani.
(2) Ha btírmilyen j ánrnű az üzemeltetése során a közterületet beszennyezi (szállított arryag
lehullása, kifolyása, olajfolyás, ftild felhordása stb.) a jármű vezetője haladéktalanul
köteles a szennyeződés eltávolításarőI gondoskodni.
(3) Köáerületen tilos
gépjárművek (mezőgazdasági gépek, egyéb járművek,
berendezések) mosása.
(4) Közterületen a nehéz gépjaíművekkel a közlekedést úgy kell megoldari, hogy az
útban kár ne keletkezzék.

a

9.§

Az

önkorményzat az építkezőknek illetve az épület karbantartások alkalmával egyedi
megállapod ás alapjan hasznáIatta rendelkezésre adhatja a közterületet, melyet az eredeti
állapotában, ttsztán kell visszaadni.
10.§

a
J

(1) Járdrákon síkosság elleni védekezéshez a kömyezetkímélő anyagokon (salak, homok,
zűzalék) kívül rendkí\,iili körülmények esetén só legfeljebb 50 oÁ-os arányban
alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről és keverésérőI a tisztántartásra kötelezett
gondoskodik. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, kömyezetszennyezést kizárő

módon történhet.
(2) Klorid tartalmú anyagok hasznáIataztild tertileten és azok közvetlen környékén tilos.
(3) A tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételévela belterületi utakon
sóval történő síkosság elleni védekezés tilos.
síkosság elleni védekezésre
kömyezetkímélő szőrőany agok használhatók fel.
Az ingatlan előtti jardát sziikség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell
takarítani, téli időszakbanhavazás, jégképződésesetén lehetőleg azowta| de legalább
naponta egy alkalommal a hótól és jégtől meglisztítani, illetve a síkosságot
megsztintetni.
(5) A havat a járda úttest felőli részénkell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre
legalább 1 méter széles terület maradjon.
(6) Hórakást tilos elhelyezni:
a) Tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, köziizemi
közérdekű
létesítményreilletve ezek köré (pi. vizelzétró csap, gaz és egyéb közlétesítmények
stb.)
b) Útkeres zteződésben, úttorkolatban

A

()

és

c)

d)
e)

Útburkolatijeleken

Kapubejarat elé, annak szélességében
Tömegközlekedésre szolgálő jarmű megállóhelyeinél, a jármű rnegállóhelye és a

járdaközött
D Köziizemi, szolgáltatási, felszerelósi tárgyon és annak létesítményein
(7) A köáerületektisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető.

m.
A KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÖGGŐ EGYEB SZABÁLYOK
11.§

(1) A község területén lévő lakások, épületek, nem lakáscélú helyiségek és ahozzájuk
kapcsolódó területek, továbbá beépítetlenbelteruletek tisztántartása az ingatlan
tulaj'donostínak,illetveahasználőjánakafeladata.
12.

§

(1) |vővizet szolgáItatő kút, közkifolyó környékén mosakodni, állatokat itatni tilos.
(2) Asott kutak esetében biáosítani kell azok fedését, abba csapadékvizet, szennyvizet

vezetni tilos.

IV.

TELEPÜLPSI SZLÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HUL LADÉKY.EZELÉS I HE L YI Kö ZS ZoLcÁr rarÁ s
13.§

4

A

képviselő-testület a települési szilard hulladék kezelését(gyujtését, átmeneti
tátrolását, a kijelölt lerakóhelyre való szallitását), ártalmatlanitását az egész község
területén kötelező helyi közszolgáltatással biaosítja.
(2) A képviselő-testtilet a települési sztlárd hulladék kezelését,ártalmatlaíútását a
Szomhull Szombathelyi Hulladékgazdálkodási KözszolgáItatő Nonprofit KFT. (9700
Szombathely, Welther Krároly u.4.) (továbbiakban: szolgáItatő) biáosítja 2016. január
1. naptól 2016.december 31. napig terjedő hatérozottidőtartamra. melyet felrubár. az e
rendeletben meghatározott j ogosítványokkal.
(1)

(3) Hatály át vesztette.
(4) A tulajdonos legalább 30 nappal a kívánt idópont előtt írásban kérheti a szolgáltatőtől
a sztlárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte
idejére, ha legalább 30 napig megszakitás nélkiil nemtartőzkodik az ingatlanén, és az
ingatlant más nem használja.
(5) Ha a sziineteltetés (4) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a
tulajdonos aSzolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.
(6) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszoIgáltatás körébe tartoző hulladék
kerül kihelyezésre, űgy * a tulajdonos egyidejű értesítésemellett - a Szolgáltatő - a
hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő - e rendelet
szerinti díj felszámítása mellett.

14.§

A hááartási hulladék elszáIlítása l<tzarőlag erre a célra engedélyezett, zétt rcndszerű
célgéppel végezhető, úgy hogy környezet szennyezést nem okozhat.
(2)
hérztaítási hulladék elszáúlitása kéthetente egy alkalommal történik, a Szolgá|tató és a
^
tulajdonos,
használó között létrejött szerződés alapján. Lomtalanítás évente egy alkalommal
kerül szervezésre.
(3) Hatály át vesztette.
(1)

15.§

(1) A há^artási hulladék gyűjtése és tarolása meghatározott űrtarálmú hulladékgytútő
edényben lehetséges. A veszélyes hulladékot TILOS a hántartási vagy egyéb

veszélyesnek nem minősülő hulladékok közé tenni.
(2) hulladék elszállítása céljából a száLlítási napokon kihelyezett háztartási hulladékot
^
az ingatlan bejárata előtti jardan, vagy a kapu közelében, közterületen veszi át. A
gyűjtőedény nem akadályozhatja ajármű - és gyalogos forgalmat és az elhelyezés
egyébként sem jarhat baleset vagy károkozás veszélyénekelőidézésévelvagy mások
jő közerzetének, illefue a községkepnek indokolatlan megzav arásával.
(3) A hulladék elszállítása céljából a száIlítási napokon kihelyezett hulladékgytijtő edény
fedelének - a közteralet szennyezésének elkerülése érdekében - csukott állapotban
kell lenni.
() Az ingatlanon elhagyott egyéb szilard hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni,
akinél a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye és a tulajdonos személye nem
áIlapirhab meg - ellenkező bizonyításig - ez akötelezettség az ingatlan fulajdonosát
terheli.
(5) A kukakba nem szabad mérgező, folyékony égő, paúasló vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti a szemétszállitással foglalkozó dolgozók testi épségét
és a gépkocsi berendezésében rongálást idéáet elő.

(6) Amennyiben a települési szilénd hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyezés
keletkezne, a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni annak kell, aki azt
okozta.

A közszol

g

áItatő kötelezettségei

16.§
(1) A rendelet haályaalátartozőháztarásihulladékot (a kerti hulladék kivételével)egyéb
szilud hulladék köréből a héztartási hulladékkal összetételében hasonló, azzal
együttesen kezelhető hulladékot a Szolgáltatő, aközszolgáItatási szerződésben foglalt

napokon köteles elszállítani hulladéklerakó telepre, ahol

a

szakmai

és

környezetvédelmi szabéiyok, betartásával gondoskodik az árlalmatlanítasról.
(2) Haályát vesáette.
(3) Egyéb szilaú hulladék, továbbá a naponta keletkező háúartási hulladék mennyiségét
meghaladó hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállítástáról (lomtalanítís) évente
legalább egy alkalommal a Szolgáltató gondoskodik. Rendezvény, családi esemény
esetén külön tédtésmellett zsákos gyujtést és szállítast biztosítja.
(4) Haályát vesztette.
(5)
Szolgáltató évente egy alkalommal kezdeményezhett a közszolgáltatási díj
felülvizsgálatát - önköltségelemzéssel alátámasztott - azínfláció fiiggvényében.

A

A tulajdonos, használó kötelezettségei
17.§

(1) A tulajdonos, használő a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételeútjan köteles
gondoskodni:

a) Az íngatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről,

(2)

(3)
(a)

(5)
(6)

(7)

annak
tárolóedénybe történő elhelyezéséről
b) A haztartási hulladékot tartalmaző tárolóedénynek a száIlítási napokon történő
kihelyezéséről
c) A közszolgáltatási díj kiegyenlítéséről
települési szílárd hulladékot úgy kell kezelni, hogy az saját és más életét,testi
^
épségét,jő közérzetét ne veszéIyeztesse, a község természetes és építettkörnyezetót
az elkerülhetetlen mértékenfelül ne szeníIyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa,
a közrendet és a közbiáonságot ne zavarja.
A 15. § (1) bekezdésébenírt kukrákat a tulajdonos köteles tísztítaníés fertőtleníteni.
Ha,a kuka olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött,
befagyott, yagy a kukában lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy amiatt akllkát az
előírt módon kitidteni nem lehet, tulajdonosa köteles belőle a szemetet eltávolítani és
az e dényt használhatóvá tenni.
A tulajdonos lomtalanítás keretébe tartoző hulladékot a Szolgáltatő által megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljara affa a helyre, amelyet a Szolgáltató
hirdetményben megj elölt.
A lomtalanitás keretében a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jarmű- és
gyalogos forgalmat ne zavaqa,
zöIdterűleteket, a parkosított területeket és
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy karosodás veszélyének
előidézésével.
közszolgáItatő
ingatlantulajdonosok részére közszolgáltatási díjat
negyedévi teljesítéstkövetően számláaott első
negyedévente szátmlázza.

a

A

az

A

a

negyedéves díjat április 30-ig, a második negyedéves díjat július 31-ig, a harmadik
negyedéves díjat október 3l-ig, a negyedik negyedéves díjat az évet követő január 31ig kell kiegyenlíteni. Társasháa, územ, íntézmény,szolgáltatő,-kereskedelmi,vendéglátó egység esetén atársaság a díjat havonta, a szerződésben foglaltak szerint

szárriéuza, a melyet a.szétmla kézhezvételétkövető 8 banki napon belül kell
kiegyenlíteni. A közszolgálátő a hulladék elhelyezés díját havonta számláuza az
Önkormányzat felé.
18.§
HatáIyát vesztette.

V.

A HULLAnÉrrpzBrE sI KözSZOLGÁLTATÁS pÍre
19.§
Hatályát vesáette.

A

díjfizetés megtagadása

20.§
HaáIyát vesztette.

A

szolgáltatás sziinetelteté se

21.§
(1)

A

30 napnál hosszabb, folyamatos távollét előzetes bejelentése esetén, feltéve, hogy az

ingatlant más nem használla, - a tulajdonos kérheti a SzolgáItatőtől a kötelező
közszo\gáltatás (hulladékgffitő edényzet tidtése) sztineteltetését a távollét idejére.
(2) Indokolt esetben (kőrhazi ápolás stb.) az akadáIyoztatás igazolásával előzetes
bejelentés nélkül méltányosságből is kérheti a tulajdonos a szolgáItatási díj alóli
felmentést azigazolt időszakra. Az akada|yoztatás megszűnése utián 15 napon belül be
kell jelentenie. A felmentési kérelmet aSzolgáLtató bírálja el.

A KözszoLGÁLTATó

VI.

zuvÁrnszTÁsA, KözszoLcÁrrarÁSl SzERzóDEs
22.§

(1)

A

helyi közszolgáltatás körébe tartoző tevékenység elláúására

a

Szolgáltató
kiválasztása, aközszolgáltatási szerződés megkötése, annak megszűnése a hulladékról
szőlő 20l2.évi CLXXXV.törvény 33.§ (1) bekezdésébenfoglaltak szerint történik.

(2) Aközszolgáltatrásra

vonatkozó közszolgáltatási

szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adaáit,
b) aszerződésárgyát,
c) a közszolgáltatási szerződés időtaítamát,
d) a teljesítés helyét,
e) a feladat elláására vonatkozó szabály okat,

0

g)
h)
(3)

jogait és kötelezettségeit,
a közszolgáltatási díj megállapításának mődját,
a szerződés módosításának, felmondásának módját.
a felek

A közszolgáltató a

közszolgáltatással összeffiggő személyes adatokat (természetes személyi
adatok, lakcím) kizárőlag a közszolgáltatás végzéséhezszükséges célra tarthatja nyilván és
kezelheti a külön jogszabály szerinti rendelkezéseknek megfelelően.
.

VII.

pnrpriupzŐ RBNDELKEZESEK
Fo

galmi

me

ghatározások

23.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Ingatlan-tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki/amely a község közígazgatási
területén lévő ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, kezelője, tartós
használója, illetőleg haszonéIvezője, másnak a használatában lévő ingatlan
használőja. bérlője,
b)

c)
d)

e)

0
g)

h)

Közigazgaási terület: a község önkormányzatának

működési területe, amely
belteruletből (beépített és beépítésreszánt terület) és külterületből (belterületen
kívüli terület) áll,
Az ingatlanrta] hataros járda: az ingatlarl, előtt, mellett gyalogos közlekedés cé|lara
kialakított terület,
Települési szilárd hulladék gyűjtéséreés elszállításara irrányuló közszolgáltatás: a
szolgáltató szállítőeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy
az ingat|anon összegffitött és a Szolgáltató rendelkezésérebocsátott hulladék
elhelyezés célj ából történő elszállítása,
Parkosított terület: fiivesített, növényzettel bodtott köáerület, amely magéha
foglalja a kerti utakat és a szegéllyel elválasáott úttest és járda közötti szigetet is,
Z<ild terulet: nagyobb részt növényzetíel bodtott közhasználafu terület, beleértve a
kerti burkolatokat és az épitményekterületét is,
Lomtalanítás keretébe tartoző egyéb szilard hulladék: az Er. 3. § 0 pontjában
meghaténozott egyéb szilárd hulladék azon része, amely mérete, súlya, minősége
vagy más tulajdonságamiatt a rendszeresített gyűjtőedényben nem helyeáető el,
s amelyet a rendeletben kijelölt Szolgáltató évi legalább egyszeri - előre közzétett
időpontban történő lomtalanítás során elszáIlít,
Esetileg száIlíthatőhaztartási és egyéb szilárd hulladék: azEr.3.§ d) pontjában
meghatározott települési szilárd hulladék azonrésze, amelynek naponta keletkező
mennyi

i)

sé ge

me ghaladj a a meghat ár ozott szokáso snak minő

sülő mennyi

sé get,

Szolgáltató: a község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartoző
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáItatás teljesítésérejelen

j)
k)
D

rendelet szabályai szerint lefolytatott páIyazat űtján kizérólagos jogot szerzett
íntézményvagy szakv állalkozás
Szakvállalkozás: a települési szi|árd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a
vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy
személy,
Hatályát vesztette.

Települési szilard hulladékokkal összefiiggő tevékenység: a települési szilard
hul ladékok keze lé se, ártalmatlanítása

és

haszno sítása.

VIII.

SZABÁLYspnrBst RENDELKEZESEK
24.§
Hatályát vesáette.

IX.

z^Ró RENDELKEzBsBr
25.§
(1) Jelen rendelet 2002. november 1. napján lép hatályba. A rendelethatályba lépéseutan
a jelenlegi szeméttelep bezárásárőlhatátrozatban dönt a Képviselő-testiilet.
(2) A rendelet kihirdetéséúla jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozotl kérdésekben a Hgt., Hkr., Er. Rendelkezései az
irányadók.

(PnrruűL
Pál Tibor
polgármester
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A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:
Csénye, 20l6jaruar 5.
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