
Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2007.(III.21.) rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

hulladékkezelési közszolgáltatásról
(a módosításokkal egységes szerkezetben, lezárva: 2009. 11.26.)

A  helyi  környezet  védelméről  a  közterületek  és  ingatlanok  rendjéről,  a  település 
tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról  Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
Hgt.) 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a települési 
hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  megállapításának  részletes  szakmai 
szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel 
–  Dédestapolcsány  község  tiszta,  esztétikus  képének,  valamint  a  környezet 
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 
körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) A  rendelt  célja,  hogy  Dédestapolcsány  község  közigazgatási  területén  a 
köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket 
és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet  hatálya  a község közigazgatási  területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel  tartózkodó,  illetve  tevékenységet  folytató  magánszemélyekre,  jogi 
személyekre,  valamint  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  egyéb 
szervezetekre egyaránt kiterjed.

(3) Nem  terjed  ki  a  rendelet  hatálya  a  veszélyes  hulladékokra,  a  települési 
folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(4) Az  önkormányzat  a  jelen  rendeletben  foglaltak  szerint  hulladékkezelési 
közszolgáltatást  szervez a  települési  szilárd hulladék rendszeres  gyűjtésére, 
elszállítására,  ártalmatlanítására  és  kezelésére.  Ezen  tevékenységek 
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(5) A  közszolgáltatás  célja  a  köztisztaság,  a  településtisztaság  biztosítása,  a 
területen  a  közegészségügy  szabályainak  betartása,  valamint  az  épített  és 
természeti  környezet  védelme.  A  kötelező  közszolgáltatásra  vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos 
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.



(6) A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatás 
Dédestapolcsány község egész közigazgatási területére kiterjed.

(7) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező  helyi  közszolgáltatás  teljesítésére  jogosult,  illetőleg  kötelezett 
közszolgáltató az  ÉHG Zrt. -  Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási  
Zrt. 3700. Kazincbarcika, Ipari út 2. szám  (a továbbiakban: közszolgáltató).

2. §

Fogalom meghatározás
E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Települési szilárd hulladék

a)  háztartási hulladék:  az emberek mindennapi élete során a lakásokban, 
valamint a  pihenés,  üdülés  céljára  használt  helyiségekben és  a  lakóházak 
közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben 
keletkező,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c)  háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és  összetételű  hulladék: 
gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott 
– veszélyesnek nem minősülő – szilárd hulladék;

2. lomtalanítás  alá  tartozó  települési  szilárd  hulladék: az  az  alkalmilag 
képződött  vagy  felhalmozódott  települési  szilárd  hulladék,  amely  a 
közszolgáltatást  végző  szolgáltató  által  rendszeresített  gyűjtőedényzetben 
mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;

3. közterület:  a  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami  vagy 
önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően 
bárki  használhat,  ideértve  a  közterületnek  közútként  szolgáló  és  a 
magánterületnek  a  közforgalom  számára  a  tulajdonos  (használó)  által 
megnyitott  és  kijelölt  részét,  továbbá  az  a  magánterület,  amelyet  azonos 
feltételekkel bárki használhat;

4. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok -ezen belül 
különösen  a  lakóépületek  és  az  emberi  tartózkodásra  (üdülés,  pihenés, 
szállás  stb.)  szolgáló  más épületek,  továbbá a  nem lakás céljára  szolgáló 
helyiségek  és  a  hozzájuk  tartozó  területek,  valamint  közterületek  tisztán 
tartása;

5. tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- 
és síkosságmentesítése, illetve pormentesítése;

6. hulladékkezelési  közszolgáltatás: a  települési  szilárd  hulladéknak  a 
feljogosított  szolgáltató  által  az  ingatlantulajdonostól  történő  rendszeres 
begyűjtése,  elszállítása,  tárolása,  ártalmatlanítása  és  hasznosítása  (a 
hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;



7. közszolgáltatási  díj:  a hulladékkezelési  közszolgáltatás igénybevételéért  a 
közszolgáltatónak  fizetendő,  az  Önkormányzat  rendeletében  meghatározott 
díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

II. Fejezet

Közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról

3. §

(1) Közterületen  szemetet,  hulladékot  csak  az  erre  a  célra  rendszeresített 
szemétgyűjtőben szabad elhelyezni.

(2) A  közterületek  szennyeződésének  megelőzése  érdekében  az  intézmények, 
üzletek,  vendéglátó  egységek,  elárusító  helyek  előtt  a  szemétgyűjtő 
elhelyezése  és  a  terület  tisztán  tartása  a  tényleges  használó,  illetőleg 
üzemeltető feladata.

(3) A község területén lévő ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 
tényleges használói (továbbiakban: tulajdonos) kötelesek gondoskodni, továbbá 
kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól 
megtisztítsák.

(4) Az önkormányzati tulajdonú közterületek – a (7) bekezdésben említett esetek 
kivételével – szervezett rendszeres tisztán tartásáról, portalanításáról, általános 
jellegű takarításáról,  síkosság-mentesítéséről,  a szilárd burkolatú utak tisztán 
tartásáról,  szeméttárolók  kihelyezéséről,  ürítéséről  az  Önkormányzat  a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(5) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek  tevékenysége  következtében  közterületen  keletkezett 
szennyeződés, megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy 
feladata.

(6) Köztisztasági  szempontból  járdának  minősül  az  a  gyalogos  közlekedésre 
rendelt  kiépített  és  kiépítetlen  útterület,  amely  az  ingatlan  telekhatárától  az 
úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(7) Ha  jogszabály  eltérően  nem  rendelkezik,  az  ingatlan  tulajdonosa  köteles 
gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, síkosság mentesítéséről, a 
járda mellett növő gaz kiirtásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyeséséről;

b)  az  ingatlan  előtti  szakaszra  terjedően  a  közterületen  lévő  árkok,  nyitott 
csatornák, folyókák,  átereszek  tisztán  tartásáról,  gazmentesítéséről,  a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról;



c) járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó-karban és tisztán tartásáról.

4. §

(1) A  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használata  esetén  a  használattal  érintett 
területet és annak közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

(2) Közterületen bárminemű burkolat  (térburkolat,  úttest,  járda stb.)  felbontása a 
Polgármesteri  Hivatal  –  országos  közúthálózatba  tartozó  utak  esetén  a 
területileg illetékes Állami Közútkezelő Kht. - hozzájárulásával, az abban foglalt 
feltételek betartása mellett történhet.

5. §

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben előírt kötelezettségét nem 
teljesíti a Jegyző – a tulajdonos költségére – elrendelheti a munka elvégzését.

Hó- és síktalanítás

6. §

(1) Ónos elsőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként 
többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot  (homok,  hamu,  fűrészpor,  kőporliszt)  kell  használni.  E  célra 
tüzelés  után  visszamaradt  darabos,  sérülést  okozó  anyagot  használni  nem 
szabad. Tilos a síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagokon kívül 
más  szert  alkalmazni.  A  szóróanyag  beszerzéséről  a  tisztán  tartásra 
kötelezettnek kell gondoskodnia.

(2) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. A járdáról letakarított 
jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, 
se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(3) Tilos az összerakott hó elhelyezése:

- a gyalogos közlekedési útvonalon;
- az útkereszteződésben;
- az úttorkolatban, útburkolati jelen;
- a kapubejárat elé, annak szélességében;
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű 

megállóhelye és a járda között;
− a  közüzemi,  szolgáltatási,  felszerelési  tárgyon  és  annak 
közérdekű létesítményein.

(4) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy 
kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.



III. Fejezet

Tiltó rendelkezések

7. §

(1) Úttestet, járdát, egyéb közterületet, annak felszerelési és berendezési tárgyait 
tilos bármiféle szeméttel, szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel stb. 
beszennyezni, megrongálni.

(2) Tilos  közterületre  (közút,  útpadka,  járda,  tér,  közpark  stb.)  salakot,  építési 
törmeléket, illetve hulladékot szállítani és helyezni.

(3) Tilos  a  közterületen  lévő  berendezési  tárgyak,  növények  (fák,  díszcserjék, 
virágok stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása, rendeltetésellenes használata.

(4) Közterületen elhelyezkedő fák gallyazása, csonkítása, kivágása csak a Jegyző 
engedélyével végezhető.

(5) A gondozott zöldterületre, járdára járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi 
módon károsítani tilos.

(6) A közterületen tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni,  amely  szennyeződést  okoz.  Lakóházhoz  tartozó  udvarban  ilyen 
munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(7) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a 
szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás 
közben  a  terület  szennyeződnék,  a  szennyeződés  előidézője  köteles  azt 
eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(8) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat 
beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

(9) Közterületen  hirdetményt,  plakátot  csak  az  e  célra  rendszeresített  helyen  – 
hirdető  táblán  –  szabad  elhelyezni.  Tilos  az  építményeket,  kerítéseket, 
villanyoszlopokat, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és 
közízlést  sértő  feliratokat  a  tulajdonos 24 órán belül  köteles saját  költségén 
eltávolítani.

(10) A  csapadékelvezető  árokba  szennyezett  (olajos,  vegyszeres  stb.)  vizet 
bevezetni  tilos!  Eldugulás  vagy  rongálódás  okozására  alkalmas  anyagot 
(szemetet,  iszapot,  papírt,  törmeléket,  tűz- és robbanásveszélyes anyagot)  a 
csapadékvíz-elvezető  árokba,  közcsatornába,  víznyelő  aknába  szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

(11) Tilos  a  vezetékes  vízellátásba  bekötött,  illetve  házi  vízellátással  rendelkező 
ingatlanok szennyvizét a közcsatornán kívül  – műszaki akadály kivételével – 
más tározóba vezetni, engedni.



(12) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az 
esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

(13) A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 
tisztítatlan  szennyvizet,  trágyalevet  levezetni,  partjait  szemét  vagy  egyéb 
hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

8. §

(1) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az 
egészséget  veszélyezteti,  vagy  élősdiek  részére  táptalajt  nyújthat,  sem 
közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

(2) Elhullott  állat  tetemét  a  tulajdonos köteles  haladéktalanul  –  az  arra  jogosult 
szolgáltatóval – elszállíttatni. Amennyiben a tulajdonos ezen kötelezettségének 
nem tesz eleget,  elszállíttatásáról  –  az állat  tulajdonosának költségére – az 
Önkormányzat  gondoskodik.  Ha  a  tulajdonos  ismeretlen,  az  Önkormányzat 
saját költségén gondoskodik az elszállíttatásáról.

(3) Élelmiszer  és  vendéglátó  üzletekbe,  helyiségekbe,  szórakozóhelyekre, 
egészségügyi intézményekbe, óvodába, iskolába ebeket – a vakvezető kutya 
kivételével – még pórázon sem szabad bevinni.

(4) Állatokat legeltetni csak az Önkormányzat által kijelölt helyen szabad.

IV. Fejezet

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

9. §

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi  egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az  égetendő  kerti  hulladék  nem tartalmazhat  más  kommunális,  illetve  ipari 
eredetű hulladékot (pl. PVC (műanyag), veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy 
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) A település belterületén kerti hulladékot, avart égetni hetente egy alkalommal, a 
települési szilárd hulladék szállítással megegyező napon lehet. A Polgármester 
a  kerti  hulladék és  avar  égetésére  részleges vagy teljes  tűzgyújtási  tilalmat 
rendelhet el!***

(5) Indokolt  esetben a (4) bekezdésben meghatározott  időpontokat a Képviselő-
testület módosíthatja.



(6) A  tűzgyújtási  tilalmat  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
alkalomszerűen ellenőrzi.

(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 
szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 
oltani.

(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket  kell  készenlétbe  helyezni,  amelyekkel  a  tűz  terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(9) A  kerti  hulladék  elszállítására  a  szervezett  és  meghirdetésre  kerülő 
lomtalanítási akció is igénybe vehető.

(10) A  hatóságilag  elrendelt  általános  tűzrakási  tilalom  alól  a  rendelet  nem  ad 
felmentést.

V. Fejezet

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok és eljárásrend

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

10.§

(1) Az  Önkormányzat  az  ingatlan  tulajdonosoknál  keletkező  települési  szilárd 
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:
a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és 
a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;

b)  a  közszolgáltató  kiválasztásának  céljából  pályázat  kiírása,  a  pályázat 
elbírálása és  a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási 
szerződés megkötése;

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának 
megállapítása;

d) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági 
jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;

e) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az  
 ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív 

  hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása;

f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a 
   közszolgáltató tevékenységének segítése;

g) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos 



    tapasztalatok évenkénti értékelése.

(2) A  közszolgáltatás  a  közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített 
gyűjtőedényben,  a  közterületen  vagy  az  ingatlanon  összegyűjtött  és  a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés 
céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

A tulajdonos kötelességei
11.§

(1) Az  ingatlan  tulajdonosa  az  ingatlanán  keletkező  települési  szilárd  hulladék 
összegyűjtéséről,  elszállításáról,  ártalmatlanításáról  az  e  rendelet  szerint 
szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A  kötelező  közszolgáltatást  a  tulajdonosnak  nem kell  azokon  a  beépítetlen 
ingatlanokon  igénybe  venni,  amelyeken  települési  szilárd  hulladék  nem 
keletkezik és nem gyülemlik fel.

(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére,  ha a 
gazdasági  tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési  szilárd 
hulladék kezeléséről 

a) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően saját maga nem gondoskodik, 
vagy 

b) a  közszolgáltatás  keretében  nyújtott  települési  hulladékkezeléstől  a  
környezetvédelmi  felügyelőség  által  igazoltan  lényegesen  kedvezőbb 

megoldással nem gondoskodik.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek érvényesüléséről a 
gazdálkodó szervezet – a szolgáltató vagy a Jegyző írásbeli felhívása esetén – 
hitelt érdemlően, írásban köteles igazolást benyújtani.

(5) Amennyiben  a  gazdálkodó  szervezet  a  (3)  bekezdésben  részletezett 
feltételeket  – igazolt  módon – nem tudja biztosítani,  úgy a közszolgáltatóval 
szilárd hulladék kezelésére köteles legalább szerződést kötni.*

12.§

(1) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd 
hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett 
hulladékot közterületre nem helyezheti ki.

(2) A  települési  szilárd  hulladékot  a  tulajdonos  az  elszállításra  való  átvételig 
gyűjteni, illetve tárolni köteles. A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe 
tartozó települési szilárd hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak 
adhatja  át  és  kizárólag  a  közszolgáltató  által  nyújtott  szolgáltatást  veheti 
igénybe.



(3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás 
céljából  történő  átadásig  úgy  kell  gyűjtenie,  hogy  az  mások  testi  épségét, 
egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(4) A  kötelező  közszolgáltatásba  újonnan  bekapcsolódó  tulajdonos  a 
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté vált. Tulajdonos változás esetén a bejelentési kötelezettség a régi 
és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.

(5) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.

A közszolgáltatás kötelező igénybevétele

13.§

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni.

(2) A  háztartási  hulladékra  vonatkozó  kötelező  közszolgáltatás  körében  a 
tulajdonos  és  a  közszolgáltató  közötti  jogviszonyt  a  közszolgáltatás 
igénybevételének  ténye,  illetve  a  tulajdonos  mulasztása  esetén  a 
közszolgáltatónak  a  közszolgáltatás  teljesítését  ráutaló  magatartása  hozza 
létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a 
háztartási hulladék elszállításának megkísérlése.

(3) A  közszolgáltatás  teljesítésének  feltételeiről  a  közszolgáltató  a  tulajdonost 
írásban  köteles  értesíteni  vagy  felhívás  közzététele  útján  tájékoztatni.  A 
hulladék  begyűjtésének,  elszállításának  rendjét  (gyakoriság  és  időpont)  –  a 
keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles 
elkészíteni és arról a tulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni.

(4) A  hulladékkezelés  helyi  közszolgáltatás  feltételeiben  bekövetkezett 
változásokról a közszolgáltató a tulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – 
írásban értesíteni köteles.

(5) Gazdálkodó  szervezet  akkor  köteles  közszolgáltatás  igénybevételére,  ha  a 
gazdasági  tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési 
hulladékának kezeléséről nem gondoskodik.

Az  ingatlanon  keletkező,  a  kötelező  szolgáltatás  alá  tartozó  egyéb  szilárd 
hulladék  esetében  a  közszolgáltatás  igénybevételére  kötelezett  gazdálkodó 
szervezet és a közszolgáltató írásban szerződést köt.

(6) Ha az  (5) bekezdésben említett  gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az 
előírások  ellenére  sem  veszi  igénybe,  a  közszolgáltató  a  jegyzőt  köteles 
értesíteni és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az 
írásbeli szerződés megkötésére.

(7) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely hulladékkezelési kötelezettségének nem 



tesz  eleget  a  jelen  rendeletben  foglaltak  szerint  a  közszolgáltató  felhívja  a 
hulladékkeletkezés  tényének  és  mennyiségének  bejelentésére,  valamint  a 
szerződés megkötésére.

(8) Ha a  gazdálkodó  szervezet  nem tesz  eleget  a  szerződéskötésre  vonatkozó 
kötelezettségének a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közszolgáltató 
a  bíróságtól  kérheti  a  szerződés  létrehozását  a  jelen  rendeletben  foglalt 
tartalommal, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését.*

(9) Az  ingatlannal  rendelkező  vagy  azt  valamilyen  más  jogcímen  használó 
gazdálkodó  szervezet  köteles  eleget  tenni  a  hulladékkal  kapcsolatos 
nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségének  a  164/2003.(X.18.) 
Kormányrendelet szabályai szerint.

(10) A  közszolgáltatást  igénybe  vevő  ingatlantulajdonosok  vagy  más  jogcímen 
használó  gazdálkodó  szervezet  tekintetében,  akik  települési  szilárd 
hulladékukat a közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban 
megkövetelt  hulladékok  nyilvántartásáról  és  bejelentéséről  a  közszolgáltató 
gondoskodik.

A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése

14.§

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A 
megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a 
használó 15  napon belül  köteles  a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.  A 
díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az 
újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.

(2) Utólagos ingatlan megüresedés bejelentés esetén az ingatlan tulajdonosnak be 
kell mutatni az időszakot érintő más (a közszolgáltató döntésétől függően egy 
vagy  több)  közüzemi  szolgáltató  által  az  adott  időszakra  kiállított  közüzemi 
számlát az ingatlan megüresedés igazolására.

VI. Fejezet
A települési szilárd hulladék elhelyezése, begyűjtése*

15.§

(1) A  települési  szilárd  hulladék  elhelyezését  a  közszolgáltató  kizárólag  az 
Önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben – Sajókazai vagy a 
Hejőpapi Hulladékkezelő Centrumban – végezheti.*

(2) A  hulladék  ártalmatlanításáról,  illetve  hasznosításáról  a  Sajókazai  vagy  a 
Hejőpapi Hulladékkezelő Centrum gondoskodik.*

(3) A  háztartásokból  származó  elkülönítetten  gyűjtött  hulladékot  (papír,  üveg, 
műanyag) a tulajdonos a  közszolgáltató által működtetett lakossági hulladék 
szigeteken (szelektív gyűjtés) közvetlenül is elhelyezheti.



A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés 
egyes tartalmi elemei

16.§

(1) A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásról szerződésben meg kell határozni a szerződő feleket.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b)  teljesítés helyét;
c) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom 
és darabszám szerint;
d) az ürítés gyakoriságát és az ürítés idejét.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról;
b) a közszolgáltatás díjáról és alkalmazásának feltételeiről;
c) a  közszolgáltatás  mértékét  meghaladó,  a  megrendelő  igényei 
szerint esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról;
d) a  szerződés  módosításának,  felmondásának  feltételeiről,  az 
irányadó jogszabályok meghatározásáról.

(4) Érvényes  közszolgáltatási  szerződés  nélkül  a  közszolgáltató  a  kötelező 
közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.

VII.Fejezet

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedényzet rendelkezésre 
bocsátásával, használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos jogok 

és kötelezettségek 

17.§

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása 
céljára  olyan  szabványos  gyűjtő  edényzetet  köteles  használni,  amely  a 
közszolgáltató  által  rendszeresített  célgépbe  beüríthető,  illetve  azzal 
elszállítható.

(2) A  helyi  közszolgáltatás  által  ellátandó  területre  rendszeresített,  szabályos 
gyűjtőedények  típusát,  minimális  térfogatát,  darabszámát  és  ürítésre  való 
átadásának helyét a közszolgáltató a polgármester egyetértésével állapítja meg 
a  keletkezett  hulladékmennyiség  és  a  gyűjtési/ürítési  gyakoriság  figyelembe 
vételével.

(3) A  hulladék  ürítésének  minimális  gyakorisága  heti  1  alkalom.  Amennyiben  a 



hulladék szállítása  a közszolgáltató hibájából  elmarad 24 órán belül  pótolni 
köteles.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 
időszakra ingatlanonként legkevesebb 6 liter/fő/nap hulladékmennyiséget  kell 
figyelembe venni.

(5) A lakás-célú ingatlantulajdonosok és bérlők kérelme esetén a közszolgáltató 
szállítóeszközéhez  rendszeresített  és  a  keletkezett  hulladék  mennyiségének 
megfelelő méretű és számú gyűjtőedényeket első alkalommal térítési díj nélkül 
biztosítja. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogában változás következik be, a 
régi 

tulajdonos köteles az új tulajdonos részére a gyűjtőedényt átadni. A tulajdonos 
vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. Az 
egyéb  ingatlantulajdonosok  vagy  az  ingatlan  használója  külön  díj  ellenében 
jogosult bérbe venni az edényzetet vagy köteles arról saját maga gondoskodni.*

(6) A  közszolgáltató  köteles  a  tulajdonos  kérelmére  a  szabványos 
gyűjtőedényzetből  megfelelő  számú  és  űrtartalmú  gyűjtőedényzetet  a 
tulajdonos  rendelkezésére  bocsátani  –  bérbe  adni  vagy  értékesíteni  –  a 
kérelem  kézhezvételétől  számított  nyolc  napon  belül.  A  tulajdonos  vagy 
megbízottja  a  gyűjtőedényzet  átvételét  aláírásával  köteles  igazolni.  A 
közszolgálató  által  a  tulajdonos  rendelkezésére  bocsátott  gyűjtőedényzet 
használatának (bérletének) díját a közszolgáltató a közszolgáltatásról kiállított 
számlában,  a  közszolgáltatási  díjtól  elkülönülő  módon  érvényesíti,  vagy  az 
Önkormányzatnál  kifüggesztett  tárgyévre  vonatkozó  hirdetményében 
kifüggesztett áron a tulajdonosnak eladja.

(7) A közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalma:
a)* 60-80 literes;
b) 110-120 literes;
c) 240 literes;
d) 1,1 m3-es konténer;
e) 4 m3-es gyűjtőkonténer.

(8) A  gyűjtést   végző  célgép  által  megközelíthetetlen  ingatlanok  esetében  a 
meghatározott  gyűjtőpontokra  gyűjtőkonténerek  kerülnek  kihelyezésre.  A 
célgép által  megközelíthetetlen közterületeket,  illetve ingatlanokat,  valamint a 
gyűjtőkonténerek kihelyezési  pontjait  az Önkormányzat  állapítja  meg,  melyet 
évente felül kell vizsgálni és a közszolgálati szerződésben rögzíteni.

(9) A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  szolgáló  60  -120  és  240  literes 
űrtartalmú gyűjtőedényzetet a tulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni. A 
gyűjtőedényzetet  közterületen  vagy  közforgalom  céljára  megnyitott  területen 
csak  közterület  használati  engedély  alapján  lehet  folyamatosan  tartani.  Az 
engedélyben kiköthető az, hogy az engedélyes az edényzet tárolóhelyét milyen 
módon köteles saját költségén kialakítani.*

(10) A  tulajdonos  köteles  a  gyűjtőedényzetet  a  hulladék  elszállítására  a 



közszolgáltató  által  rendszeresített  szállítási  napon  a  közterületen,  az 
elszállítást  végző  járművel  megközelíthető  és  leürítésre  alkalmas  helyre 
kihelyezni.  A  kihelyezett  gyűjtőedényzet  nem  akadályozhatja  a  jármű-  és 
gyalogosforgalmat,  és  elhelyezése  egyébként  sem  járhat  baleset  vagy 
károkozás veszélyének előidézésével.

(11) A tulajdonos a gyűjtőedényzetet a közterületre elszállítás céljára legkorábban a 
szállítási  napot  megelőző  nap  16  óra  utáni  időpontban  helyezheti  ki,  s  a 
szállítást követően még a szállítás napján köteles azt onnan visszavinni.

(12) A  tulajdonos  köteles  a  gyűjtőedényzetet  szükség  szerint  tisztítani  és 
fertőtleníteni. Az 1.1 m3 és 4 m3-es űrtartalmú gyűjtőedényzet évi  négyszeri 
tisztítását és fertőtlenítését a közszolgáltató végzi.

(13) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott (bérbe adott) és 
rendeltetésszerűen  használt  gyűjtőedényzet  szükség  szerinti  javításáról, 
cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(14) A  gyűjtőedényzet  rendeltetéstől  eltérő  használata,  eltűnése  vagy 
megsemmisülése miatti károkat – a közszolgáltató erre irányuló felszólításától 
számított 30 napon belül – az a személy téríti meg a közszolgáltatónak, aki a 
gyűjtőedényt  tőle  írásban  átvette.  Amennyiben  a  Közszolgáltató  hibájából  a 
gyűjtőedény rongálódik, vagy a hulladék tárolására használhatatlanná válik a 
közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedények pótlásáról, kicseréléséről, 
javításáról.

(15) Tilos  a  gyűjtőedényzetbe  folyékony,  mérgező,  tűz-  és  robbanásveszélyes 
anyagot,  állati  tetemet  vagy  egyéb  olyan  anyagot  elhelyezni,  amely 
veszélyezteti  a  szállítással  foglalkozók  vagy  mások  életét,  testi  épségét, 
egészségét.

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása

18.§

(1) A  közszolgáltató  a  közszolgáltatás  keretében  megtagadhatja  a  hulladék 
elszállítását, ha:

a) nem a  közszolgáltató  célgépéhez  rendszeresített  gyűjtőedényben 
kerül átadásra vagy azt túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az 
nem háztartási hulladékot tartalmaz.;

b) a szállításra átadott  hulladék az ürítés,  illetve a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségben, továbbá a járműben 
vagy berendezésében kárt  okozhat,  illetve  az  ártalmatlanítás  során  a  

környezetet veszélyezteti;

c) érzékszervi  észleléssel  megállapítható,  hogy  a  gyűjtőedényzet 
mérgező, robbanó,  folyékony,  veszélyes  vagy  olyan  anyagot 
tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, 



illetve nem ártalmatlanítható,  illetve  nem  minősül  települési  szilárd 
hulladéknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és lakás-
célú  ingatlan  esetében  a  Jegyzőt  haladéktalanul  –  írásban  –  értesíti  az 
elszállítás  megtagadásának  tényéről  és  okáról.  A  tulajdonos  a  megtagadási 
okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni.

(3) Ha  a  tulajdonos  e  kötelezettségének  a  hulladék  elszállításának  újabb 
időpontjáig  nem  tesz  eleget,  a  közszolgáltató  a  tulajdonos  költségére  és 
felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt – 
a Jegyző írásos kiértesítésével egy időben – megszünteti vagy megszüntetteti, 
s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató a soron következő 
számlában, külön tételként érvényesíti.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések

19.§

(1) A  lomtalanítás  megszervezéséről  és  lebonyolításáról  térítésmentesen  a 
közszolgáltató  évente  egyszer  a  polgármesterrel  egyeztetett  módon 
gondoskodik.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató 
végzi.

(3) A hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki  elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű 
és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

20.§

(1) A  tulajdonos  a  kötelező  közszolgáltatás  teljesítéséért  a  közszolgáltatónak 
közszolgáltatási  díjat  köteles  fizetni.  A  közszolgáltatási  díj  alapját  képező 
egyszeri ürítési díjakat – edényzet típusonként – e rendelet 1 számú melléklete 
tartalmazza.*

(2) A  közszolgáltatási  díjat  az  Önkormányzat  egy  naptári  évre  a  tárgyévet 
megelőző évben határozza meg.  A közszolgáltatási  díjat  a  jelen rendelet  2. 
számú melléklete tartalmazza.*

(3) A  fizetendő  közszolgáltatási  díj  a  gyűtőedények  számának,  űrtartalmának 



egyszeri ürítési díja és az ürítés gyakoriságának szorzata.

Egyszeri  ürítésnek  minősül  az  is,  ha  a  szolgáltatási  jogviszony  fennállása 
esetén a közszolgáltató a rendszeresített gyűjtési napon az érintett közterületen 
a  szolgáltatási  kötelezettségének  eleget  tesz,  függetlenül  attól,  hogy  az 
igénybevételre kötelezett tulajdonos a gyűjtőedényzetét kihelyezte-e vagy sem. 
Az egyéb települési hulladék esetében az írásbeli megállapodás az irányadó.

(4) A  közszolgáltatási  díjat  a  tulajdonos  havonta  utólag  a  közszolgáltató  által 
összeállított számla alapján köteles megfizetni.

(5) A  (4)  bekezdésben  meghatározott  számla  kifizetésére  az  a  tulajdonos 
kötelezett, akivel a közszolgáltatási jogviszony keletkezett, közös megállapodás 
esetén annak a nevére kell a számlát kibocsátani, akit a megállapodásban erre 
az érintett tulajdonosok megjelöltek.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosokat 
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, 
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősülnek. *

(7) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a 
közszolgáltatónál  kifogást  emelhet.  A  kifogásnak  a  számla  kiegyenlítésére 
vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Az írásban tett  kifogásra a 
közszolgáltató vagy megbízottja 15 napon belül írásban reagálni köteles.

(8) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató vagy megbízottja 
helyt ad, úgy a többletösszeget az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja 
vagy ha az már nem áll fenn, úgy a közszolgáltatási jogviszony megszűnésével 
visszatéríti.

(9) A  tulajdonosnak  nem kell  közszolgáltatási  díjat  fizetni  azokra  a  hónapokra, 
amelyek  során  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  kötelezettsége 
szünetel.

Az  ingatlan  megüresedésének  előzetes  bejelentése  esetén  a  szüneteltetés 
időtartamára  a  közszolgáltató  számlát  nem  bocsát  ki,  de  kötelezheti  a 
tulajdonost az időszakot érintő más (a közszolgáltató döntésétől függően egy 
vagy  több)  közüzemi  szolgáltató  által  az  adott  időszakra  kiállított  közüzemi 
számlák utólagos bemutatására az ingatlan megüresedés igazolására.

Utólagos ingatlan megüresedés bejelentés esetén az ingatlan tulajdonosnak be 
kell mutatni az időszakot érintő más (a közszolgáltató döntésétől függően egy 
vagy  több  közüzemi  szolgáltató  által  az  adott  időszakra  kiállított  közüzemi 
számlát az ingatlan megüresedés igazolására.

(10) Nem  tagadható  meg  a  közszolgáltatás  díjának  megfizetése,  ha  a 
közszolgáltatót  a  közszolgáltatás  teljesítésében  az  időjárás,  vagy  más 
elháríthatatlan  ok  akadályozza,  feltéve,  hogy  a  közszolgáltató  az  elmaradt 
közszolgáltatást az akadály elhárultát követő munkanapon pótolta.



(11) A szelektív gyűjtőben elhelyezett elkülönített hulladékot elhelyező tulajdonos a 
15.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  lakossági  hulladék  szigetek 
igénybevételéért külön díjat nem fizet.

(12) Menetsül a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetése alól mindazon 
         ingatlantulajdonos, aki a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2004.
         (IV.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kommunális adó 
          megfizetésére köteles.**

A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás

21.§

Aki  közterületen  közterülethasználati  engedélyhez  kötött  árusító,  szolgáltató, 
kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi 
rendezvényt  szervez,  köteles  azt  a  közszolgáltatónak  bejelenteni  és  a 
közszolgáltatóval  a  közterületen  végzendő  tevékenység  időtartamára,  valamint  a 
várható hulladék fajtájára,  összetételére és mennyiségére figyelemmel  szerződést 
kötni.

VIII.Fejezet

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

22.§

(1) A közszolgáltató minden naptári év novemberi hónapjában köteles beszámolni 
a  Képviselő-testület  előtt  a  hulladékkezelési  közszolgáltatási  tevékenységről, 
melyhez a Polgármesteri Hivatal kiegészítő véleményt készít.

(2) A beszámolóval egyidejűleg a közszolgáltató köteles a következő naptári  év 
közszolgáltatási díjával kapcsolatosan – a 242/2000.(XII.23.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelő részletezettségű – költségelemzést, kalkulációt készíteni 
és a következő évi közszolgáltatási díj maximális mértékére javaslatot tenni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságot, hogy

● évente a novemberi testületi beszámolóig vizsgálja meg és vizsgálja 
felül azoknak a közterületeknek és ingatlanoknak a körét, melyeken – 
megközelíthetetlenségük miatt – az Önkormányzat gyűjtőkonténer útján 
díjmentesen  gondoskodik  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás 
ellátásáról;

● amennyiben  a  gyűjtőedényzet  közterületen  történő  tárolása 
engedélyezhető  tegyen  javaslatot  abban  a  kérdésben,  hogy  annak 
elhelyezésére előír-e kiépítési kötelezettséget és milyen tartalommal;



● tegyen  javaslatot  a  szelektív  hulladékgyűjtésére  hulladékszigetek, 
valamint gyűjtőkonténerek helyének kijelölése tárgyában.

IX. Fejezet

Vegyes rendelkezések

23.§

(1) E rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzését a Jegyző látja el.

(2) Szabálysértést követ el és 30.000.-  Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki e rendelet 3. § (2), (7); 6. § (3); 7. § (5), (9), (10), (11); 9. § (3), (4); 12. § (1), 
(3),;  17.  § (9),  (12),  (15)  bekezdéseiben  foglalt  rendelkezéseket  megszegi, 
továbbá közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, 
illetőleg hozzájárulás nélkül vesz igénybe.

(3) A  (2)  bekezdésben  foglaltakon  kívül  e  rendeletben  meghatározott 
kötelezettségek és tilalmak megszegése esetén a módosított 1999. évi LXIX. 
törvény és a 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezései 
az irányadók.

24.§

(1) Jelen rendelet 2007. év március 21. napján kerül kihirdetésre, s rendelkezései 
2007. év június hó 1. napján lépnek hatályba.

(2) A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltató  kiválasztásával 
összefüggő közbeszerzési eljárás során jelen rendelet előírásait kell figyelembe 
venni.

(3) A  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a  helyi  környezet  védelméről,  a 
közterületek és ingatlanok rendjéről,  a település tisztaságáról szóló 16/2005. 
(XII.1.) számú rendelet hatályát veszti.

              Lukács  László  sk.             Turócziné Fazekas Magdolna sk.
 Polgármester                                                 Jegyző

*módosította a 11/2007.(VIII.21.) rendelet
**kiegészítette a 12/2008.(V.14.) rendelet
*** módosította a 15/2009.(X.28.) rendelet



Záradék:
Jelen rendelet 2007. év. március hó 21. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
                                       Jegyző

1. számú melléklet 

Közszolgáltatási díj alapját képező egyszeri ürítési díjak edényzettípusonként

2008. év

- 110 literes gyűjtőedényzet 200.- Ft/ürítés/lakás
- 120 literes gyűjtőedényzet 200.- Ft/ürítés/lakás

2009. év

- 110 literes gyűjtőedényzet 253.- Ft/ürítés/lakás
- 120 literes gyűjtőedényzet 253.- Ft/ürítés/lakás

2010. év

- 110 literes gyűjtőedényzet 306.- Ft/ürítés/lakás
- 120 literes gyűjtőedényzet 306.- Ft/ürítés/lakás

2011. év

- 110 literes gyűjtőedényzet 360.- Ft/ürítés/lakás
- 120 literes gyűjtőedényzet 360.- Ft/ürítés/lakás

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



2. számú melléklet

Dédestapolcsány község területére kihelyezett gyűjtőedényzetek 
közszolgáltatási díjai***

- 110 literes gyűjtőedényzet 306.- Ft/ürítés/lakás
- 120 literes gyűjtőedényzet 306.- Ft/ürítés/lakás

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

****Megállapította a 17/2009.(XI.26.) rendelet. Hatály: 2010. június 1. napjától. 


