
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2004. (VII. 01.) ÖR. 

 

RENDELETE 

 

a települési szilárd hulladék kezelésre szervezett 

kötelező helyi közszolgáltatásról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV: törvény 16.§ (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi LIII. törvény 2.§-ában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény 23.§ és 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 

települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásaira Hajdúbagos 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 rendelet célja Hajdúbagos község közigazgatási területén a köztisztaság, településtisztaság 

fenntartása, a közegészségügy, az épített és a természeti környezet helyi sajátosságoknak 

megfelelő védelme. 

(2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért 

ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, 

fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.  

(3) Hajdúbagos Község Önkormányzata az (1) bekezdésben megfogalmazott célok elérése 

érdekében a település egész a jelen rendeletben meghatározottak szerint kötelező helyi 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanítására. 

(4) A rendelet hatálya Hajdúbagos község közigazgatási területén található valamennyi ingatlan 

tulajdonosára, birtokosára, használójára egyaránt (együtt: ingatlantulajdonos) kiterjed. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről 

és annak a begyűjtésre feljogosított, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő 

átadásáról ez e rendeletben meghatározott módon gondoskodni. 

(6) Tilos a hulladékot elhagyni,- a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályairól eltérő módon – 

felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

(7) Hajdúbagos község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására az AKSD Városgazdálkodási Kft. (4031 

Debrecen, István út 136.) (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult, illetve kötelezett.  

 

 

 

 

 

 



(8) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a környező települések 

önkormányzataival. 

(9) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra, 

valamint a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

 

 

2.§  

 

Alapfogalmak: 

a) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó – rendszeresen vagy alkalmilag képződő – 

szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt 

kezelhető más hulladék; 

b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt 

egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken 

keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkező salakot is), a 

rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a 

műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a 

lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta 

keletkező mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak 

minősülő mennyiséget, mely 15 liter, 

c) nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az épület vagy 

egyes részeinek megrongálódásából, bontásból vagy javításból származó nagyobb mennyiségű 

anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás 

céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb.) és a 

hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló 

épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az a működési tevékenység gyakorlás 

során keletkezett-e vagy sem; 

d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az egyéb emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben 

felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, 

háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg 

közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező, a b) 

pontot meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék; 

e) közszolgáltató: Hajdúbagos Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelése 

érdekében szervezett helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet alapján kizárólag jogosult 

szervezet; 

f) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék 

keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkenését, kezelését, ezek 

tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések, létesítmények üzemeltetését, utógondozását,  a 

működés befejezését követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást, 

oktatást; 

g) hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és 

a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása, illetőleg a kezelő 

létesítmény üzemeltetése, működtetése. 

h) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás kötelező igénybevételéért a 

Közszolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott – adott időszakra 

vonatkozó – díj.  

 

 

 

 

 



II. Fejezet 

 

 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai  

 

 

 3.§  

 

(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására jogosult Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényzetben, a közterületen vagy ingatlanon összegyűjtött, és a 

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a települési szilárd hulladék elhelyezése céljából 

történő rendszeres elszállításra, elhelyezésre és ártalmatlanítására terjed ki.  

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 

 

4.§  

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot ez e 

rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 

ártalmatlanításáról gondoskodni. 

 

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:  

 

a.) A települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja; 

b.)  Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre jogosult 

szolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse; 

c.) A hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község 

épített és természeti környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és közbiztonságot ne zavarja; 

d.) Az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltás vagy egyéb 

ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik 

(3) Az ingatlan tulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

(4) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de ingatlan 

egyben gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 

fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 

ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és 

arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési 

szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. 

 

 

 

 



III. Fejezet 

 

 

A hulladékkezelésre szervezett helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a  

közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

5. § 

 

(1)  Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás igénybe venni. 

(2)  A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt 

az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást 

felajánlja, illetve annak teljesítésére rendelkezésre áll. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával 

szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben 

szüneteltetheti illetőleg korlátozhatja. 

A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében 

rendszeresen köteles teljesíteni. 

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, az azokban bekövetkező változásokról a 

Közszolgáltató írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni az 

ingatlantulajdonost.  

(4) A települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására hetente egy alkalommal, csütörtöki 

napon kerül sor. 

(5) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 

ingatlantulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzatbak, a bejelentésben meg kell jelölni azt a 

körülményt ami miatt az adott hulladék nem minődül települési hulladéknak, valamint a hulladék 

kezelésére, ártalmatlanítására tett intézkedéseket.  

(6) A közterületen végzett árusító, szolgáltató, más gazdasági tevékenység végzéséből származó 

hulladék kezeléséről a közterület-használati engedély birtokosa köteles bejelentést tenni. 

(7) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon 

elszállítani.  

 

A hulladékgyűjtésre rendszeresített edényzet  

használatára vonatkozó szabályok 

 

6.§ 

 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására a Közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített, és az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, 

azonosító jellel ellátott gyűjtőedényt köteles igénybe venni. 

(2) A Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az ingatlantulajdonos 

természetes azonosító adatait, az ingatlan címét, valamint a gyűjtőedény azonosító számát. 

Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület-használati engedély 

alapján lehet.  

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen úgy elhelyezni, hogy az edény teteje lecsukott 

állapotban legyen, a hulladék az edény mozgatásakor ne szóródjon ki. 

 

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése 

nem járhat baleset vagy korlátozás veszélyének előidézésével. 

 



(6) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. 

 

 

7.§  

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról, valamint környezete tisztán tartásáról. 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során keletkezett szennyeződés 

takarításáról a Közszolgálató köteles gondoskodni. 

(3) Az önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és 

rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény javításáról, cseréjéről, esetleg pótlásáról az 

ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedény eltűnése, megrongálódása, megsemmisülése miatt keletkezett kárt az 

ingatlantulajdonos köteles, a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül, megtéríteni az 

önkormányzatnak. 

 

 

8.§  

 

(1) Ha a gyűjtőtartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy befagyott, 

illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tartályt az előírt 

technológiával üríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé tenni, és az 

esetlegesen okozott kárt megtéríteni. 

(2) Szigorúan tilos a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, 

egészségét. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását ha 

 

a.) nem a közszolgáltató célgéphez rendszeresített, illetve a Közszolgáltató által a tulajdonos 

rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályban vagy zsákban kerül átadásra, 

b.) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – a tulajdonosnak felróható okból nem 

üríthető, 

c.) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek 

életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, 

illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti., 

d.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály 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. 

 

(4) Az (3) bekezdésben említett esetekben a Közszolgálató a tulajdonost haladéktalanul értesíti 

az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga 

köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. 

(5) 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 megszünteti vagy mással megszüntetteti. Az ezzel 

kapcsolatban felmerült költségeket a Közszolgáltató – azokat külön tételként feltüntetve – a 

soron következő számlában érvényesíti. 

 

9.§  

 

(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgálató 

a Debreceni Hulladéklerakó létesítményben végezheti. 



(2) A hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

 

A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelességek 

 

10.§  

 

(1) A Közszolgáltató által évente egy alkalommal szervezett – előre meghatározott időpontban 

elvégzett lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres 

elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető hulladékot elszállítja és 

ártalmatlanítja. 

(2) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató 

hirdetményében megjelölt.  

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a 

jármű – és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 

továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

IV. Fejezet 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 

11. § 

  

(1) A hulladékkezelési szolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat ürítésenként 160.-Ft + áfa 

összegben állapítja meg, az általa biztosított 120 literes edényzet esetén. Több gyűjtőedény 

használata esetén a hulladékkezelési díj egyenlő a gyűjtőedények számának és a 160.-Ft. + 

áfa összegének a szorzatával. 

(2) A szelektív hulladékkezelés díját az önkormányzat ürítésenként, háztartásonként 20.-Ft + áfa 

összegben állapítja meg, mely díjat az önkormányzat közvetlenül fizet meg a 

Közszolgálatónak.  

(3) Az önkormányzat 50%-os kedvezményt állapít meg azon házaspárok részére,ahol a 

házastársak egyike betöltötte az hetvenedik életévét, valamint azon egyedül élők 

(egyedülállók) részére, akik betöltötték a hatvanötödik életévüket. 

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben 

foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében, negyedévente, utólag, a számla kézhezvételétől 

számított 15 napon belül köteles megfizetni. 

(6) A közszolgáltatási díj megfizetését  az sem tagadhatja meg, aki a hulladékkezelési 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben, ha a 

Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlotta. Illetve a teljesítésre vonatkozó 

rendelkezésre állást igazolja. 

(7) A hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő, az ingatlantulajdonost terhelő díj  meg nem 

fizetéséből adódó hátralék adók módjára behajtható köztartozás. 

(8) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az 

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja a 

díjhátralék megfizetésére. 

(9) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a Közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék 

adók módjára történő behajtását kezdeményezi az önkormányzati adóhatóságnál. A behajtott 

díjhátralékot a Polgármesteri Hivatal 8 napon belül a Közszolgáltató részére átutalja.  

(10) A behajthatatlan köztartozást az önkormányzat – a feladathoz kötött állami normatíva 



terhére -  a behajthatatlanság megállapítását követő 8 napon belül a Közszolgáltatónak 

megfizeti. Behajthatatlan a köztartozás, ha azt a kötelezett az önkormányzat felszólítását 

követő 30 napon belül nem fizeti meg. 

 

12.§  

 

(1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat 

részére díjkalkulációt készíteni, valamint a Hgt. 25. § (19) bekezdésben meghatározottak 

szerint évente november 15-ig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az 

önkormányzat elé terjeszteni. 

(2) Az önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó 

rendeletének módosítását megelőzően részletes költségelemzést készíteni.  

 

13. § 

 

(1) Az egyéb – nem háztartási szemét – összegyűjtéséről és saját költségen történő 

elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 

(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekkel az egyéb – nem háztartási- szemét elszállítására a Közszolgáltató 

külön megállapodást köthet. Aki a szolgáltatóval szerződést nem köt, arra az 

önkormányzattal kötött megállapodás az irányadó. 

(3) Az egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, 

pótlása, elhelyezése, tisztán tartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. 

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak az 

előírásoknak megfelelő elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalan köteles 

gondoskodni. 

 

V. Fejezet 

 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 

14.§  
 

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 

tilalmakat megszegi szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. 

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki 

a) bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget 

b) szemetet felhalmoz 

c) a szemétgyűjtő edénybe, mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi 

épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,  

d) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztán tartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem 

gondoskodik, 

e) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, 

és elszállításáról nem gondoskodik, 

f) a kihelyezett gyűjtőedényben guberál 

(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell 

eljárni azzal szemben, aki: 

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezeléséről nem az önkormányzat által 

szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevételével gondoskodik, kivéve az e rendeletben és más 

jogszabályban meghatározott eseteket, 

b) az általa alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen, valamint annak környékén az igénybevétel 



során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik. 

 

 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

15.§  

 

(1) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától 

alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló módosított 6/1999. (X.29.) ÖR. Számú 

rendelet 2. §-a, 14.§-a, a 28.§ (1) bekezdés b.), c.), d.) e.), f.) és x.) pontjai, valamint a 28.§ 

(2) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

 

Hajdúbagos, 2004. június 24.  

 

 

 

                        Szabó Lajos                                                                Jenei Attila 

                   polgármester s.k.                                                                jegyző s.k.  

 

 

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. 

 

Hajdúbagos, 2004. június 24.  

 

                                                                                                            Jenei Attila 

                                                                                                                jegyző 


