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Nagykónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003.(I.14.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak
kötelező igénybevételéről

Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján különös figyelemmel a 242/2000. (XII. 23.)
Korm. rendeletben, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet
alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) Jelen rendelet célja, hogy Nagykónyi Község közigazgatási területén a lakosság egészségének
védelme, valamint Nagykónyi község természeti és épített környezetének megóvása érdekében a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező igénybevételét biztosítsa,
illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket, tilalmakat és
jogkövetkezményeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya Nagykónyi község közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba
bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira
(továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve
alkalmi elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék –
a közszolgáltató általi elszállítására; hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók és hulladék
ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent
meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására
terjed ki.

2. §

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a helyi közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről (hasznosításáról
vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön a közszolgáltatás
első igénybevételével.



2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

2/10

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. §

(1) Nagykónyi község önkormányzatának képviselő-testülete a települési szilárd hulladék tekintetében
fennálló, a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására irányuló kötelezettsége
teljesítésének érdekében önálló közszolgáltatást szervez.

(2) Nagykónyi község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére
kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (jelen rendeletben:
Közszolgáltató).

(3) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó
telepen – jelenleg a tamási hulladéklerakóban - vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb,
jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú
betartásával szabad elhelyezni.

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok,
valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató
útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez,
tárolásához és megközelítéséhez.

4. §

(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal kötelező.

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata
kötelező.

4/A. §

A közszolgáltatás szünetelése[1],

(1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a közszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettség szünetel.

(2) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére egész évben
kötelezett ingatlanhasználó számára – a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a
tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két
naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát –
legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag – a Közszolgáltató részére
írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában – bejelenti a Közszolgáltatónak.

(3) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a
meghatalmazottja jogosult.

(4) Az ingatlan további lakatlansága setén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés – 8 nappal a
szüneteltetés lejárta előtt – írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában –
megismételhető.
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(5) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A szüneteltetés
jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetést visszavonni.

(6) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a
Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a
Közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában bejelenteni.

5. §

(1) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani. A szállítás
módjáról és idejéről az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – belátása szerint – írásban vagy közzététel
útján tájékoztatja.

(2) A közszolgáltatóval kötött „Közszolgáltatási szerződés” e rendelet 2. számú mellékletét képezi.[3],

, ,

5/A §

Szelektív hulladékgyűjtés[7]

A rendelet 3. számú mellékletében felsorolt területeken a hulladékgyűjtő szigetek szolgálnak a papír,
műanyag és az üveg szelektív gyűjtésére.

III. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

6. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Nagykónyi község önkormányzata által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti
gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a
környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés
nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a
közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő
berendezést ne károsítsa.



2020. 07. 28. MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

4/10

(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott
zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és
ártalmatlanításának költségét.

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy
a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem
lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.

7. §[8]

(1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati tetem,
folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony- vagy robbanóanyag, kő és építési törmelék, elektronikai
hulladék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó
alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti
környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül
települési szilárd hulladéknak.

(2) A közszolgáltató az alábbi esetekben jogosult megtagadni a hulladék elszállítását:
a)az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén,
b)ha a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,
c)ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól

vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre,
d)ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a

kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény),
e)ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon

többlethulladék került kihelyezésre,
f)amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának

hiánya, illetve sérülése esetén.

8. §

A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata,
annak költségei az ingatlantulajdonost terhelik.

9.  §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató
által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre –
a forgalom akadályozása, illetve más okból – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről
az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik.

10.  §

(1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségekben
vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne
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férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 9. § (1) bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen
elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól
megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles
gondoskodni.

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló
gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő
ürítését akadályozza.

(4) [9]A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében a lakosság a
Közszolgáltató szolgáltatását veheti igénybe.

IV. Fejezet

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. §

(1) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.

(2) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben
a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási
munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a
károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása,
illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(3) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék
mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két alkalommal térítésmentesen
gondoskodik. A háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról a közszolgáltató térítés ellenében, az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás
alapján gondoskodik.

(5) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató két héttel korábban
tájékoztatja a települési önkormányzat körjegyzőjét, aki erről 3 napon belül a helyben szokásos módon
értesíti az ingatlantulajdonosokat.

(6) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre,
illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon
gondoskodni.

V. Fejezet
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A közszolgáltatás díja

12.  §

(1)[10], , , ,

(2) [15]A szolgáltatási díjat a közszolgáltató szedi be negyedéves fizetési gyakorisággal, számla
ellenében, átutalási postautalványon.

(3) A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról az ingatlantulajdonosokat írásban tájékoztatni
kell.

(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A
közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére
vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.

(6) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti
vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe
beszámítja.

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását, illetve a teljesítést igazolja.

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.

(9)[16] A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak
teljesítésére.

A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap
elteltével a Közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára
történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kezdeményezi.

A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül – jogszabályban meghatározottak
szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A
behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban
felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a Közszolgáltatónak.

Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a
közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok
felelőssége egyetemleges.

A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a NAV – a behajtás eredménytelenségét
követő nyolc napon belül – igazolást ad a Közszolgáltatónak.

(10)[17]

(11) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás
Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni. Az ingatlanhasználó személyében és az alkalmazott tárolóedény
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adataiban bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A
változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a
Közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.[18]

 (12)[19],

VI. Fejezet

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

13. §

(1) A közterületen keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt
hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön
szerződés alapján gondoskodik.

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámlálásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül
gondoskodik.

VII. Fejezet

Szabálysértési rendelkezések

14. §[21]

VIII. Fejezet

Fogalom meghatározások

15. §

E rendelet alkalmazásában:

I.Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára
használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti, társasházi épületben
lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, amelyekben a fogyasztói
tevékenység során hulladék képződik. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek
a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a
fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről nem
gondoskodnak a rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott módon.

II.Települési szilárd hulladék:
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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, veszélyesnek nem minősülő hulladék,
Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,
Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező
– külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a
háztartási hulladékkal együtt kezelhető.

III.Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.

IV.Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

V.Gyűjtőpont: a közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési
szilárd hulladékának – meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig – átvételére kijelölt
hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni tárolóedényből történő
elszállításával teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét.

VI.Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának
elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a
speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert
(felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.

VII.Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék
föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló
létesítmények összessége.

VIII.Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon
hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzetben nem helyezhető el.

IX.Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú
hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek
segítségével) lebontható.

X.Veszélyes hulladék: az olyan hulladék, amely a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt egészségre, a környezetre
kockázatot jelent.

XI.Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, - a környezet
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával – a Hgt. 3.
számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.

XII.Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelőlétesítmények utógondozását is.
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XIII.Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék
birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon,
hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő
összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

XIV.Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.

IX. Fejezet

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

16.  §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 2. § (1) és (3) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződést 2003. június 30-ig köti meg a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal, együttesen használt tárolóedény esetében a
lakásszövetkezetekkel, társasházakkal. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatot az újonnan
keletkező és az e rendelet hatálybalépésekor meglévő közszolgáltatási jogviszony esetén is a
közszolgáltató küldi meg az ingatlantulajdonosoknak, akiknek azt kitöltve és aláírva 30 napon belül
vissza kell küldeniük a közszolgáltatónak.

(3) Az ingatlantulajdonosok a szabványos tárolóedényeket 2003. december 31. napjáig kötelesek
beszerezni. A közszolgáltató 2003. december 31. napját követően a nem szabványos, illetve az írásbeli
szerződéstől eltérő tárolóedényben levő hulladék elszállítását jogosult megtagadni.

(4) A közszolgáltatási szerződés megkötésére nyitva álló időszakban (2003. június 30-ig) a
közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjáig fennálló díjkövetelését a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolóedény méretét és díját alapul véve egy összegben
érvényesíti.

[22]17. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének való megfelelést szolgálja.

3. számú melléklet

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Nagykónyi község területén[23]

Nagykónyi 431. hrsz. (Általános Iskola Temető utca felőli oldalán)
Nagykónyi 657. hrsz. (Kop-Ka bolt előtti téren a vízelvezető árok lefedésével)

[1] Beiktatta: 19/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelet: Hatályos: 2009. január 1-től.
[2] Módosította: 11/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
[3] Módosította: 3/2005. (II.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2005. február 1-től.
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[4] Módosította: 16/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos: 2013. január 1.
napjától.
[5] Módosította: 20/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1. napjától.
[6] Módosította: 11/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
[7] Beiktatta: 14/2008. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008. szeptember 16. napjától.
[8] Módosította: 11/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
[9] Beiktatta: 19/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. január 1. napjától.
[10] Módosította: 24/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. január 1. napjától.
[11] Módosította: 12/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. január 1. napjától.
[12] Módosította: 11/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. január 1. napjától.
[13] Módosította: 16/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 1. napjától.
[14] Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (IV. 30) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti: 2013. április
30. 16 órától.
[15] Módosította: 19/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. január 1. napjától.
[16] Módosította: 11/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. április 30. 16 órától.
[17] Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (IV. 30) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti: 2013. április
30. 16 órától.
[18] Módosította: 11/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
[19] Módosította: 16/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos: 2013. január 1.
napjától.
[20] Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (IV. 30) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti: 2013. április
30. 16 órától.
[21] Hatályon kívül helyezte: 10/2012.  (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja.
Hatályát veszti: 2012. június 2. napjától.
[22] A §-t beiktatta: 12/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 16-tól.
[23] A mellékletet beiktatta: 14/2008. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008. szeptember 16.
napjától.
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