
Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (VIII.31.) önkormányzati 

rendelete

a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról

Szigetújfalu  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi  XLIII. 
törvény (a  továbbiakban:  Hgt.)  23.§-ban, 24. § (1) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi  LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében szereplő  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a 
község  köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását,  a kommunális  szilárd 
hulladék szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. § E rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

3.  § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi 
személyekre illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.

4. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési hulladék (továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, 
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.

(2) Nem  terjed ki  a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük 
összefüggő tevékenységre.

(3) Nem minősül települési szilárd hulladéknak a különleges (veszélyes) hulladék, az állati 
hulla,  trágya,    jég,   hó,   sár,   fertőző   vagy   robbanásveszélyes   anyag,   a   tűzveszélyes 
hulladék,  a nagyméretű, eredeti alakjában a szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető göngyöleg, 
az építési és bontási hulladék.

5. § (1) A képviselő-testület a község területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 
elszállítását  és ártalommentes elhelyezését  szervezett  –  az  1. sz.  mellékletben  megnevezett 
szolgáltató által végzett - helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2)  A  helyi  közszolgáltatással  ellátott  területen  lévő  ingatlan  tulajdonosa,  használója, 
bérlője, (továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező szilárd hulladék elhelyezését - a 
jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - a közszolgáltatás igénybevétele útján 
köteles biztosítani, ha jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.

6. § (1)  Az  5.   §  (1)  bekezdésében  meghatározott   kötelezettség   kiterjed  a   gazdálkodó 
szervezetekre  is,  ha  jogszabályokban  meghatározott  feltételekkel,  megfelelő  hasznosító  vagy 
ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga nem teljesíti.

(2) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről

1a)  a hulladékról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik,
1b)  azon a településen ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik a 

közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a felügyelőség által 
igazoltan – környezeti szempontból a hulladékról szóló törvényben meghatározottaknál 
lényegesen kedvezőbb megoldással történik, „



c) a környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni aki a  közszolgáltatást 
nem kívánja igénybe venni . Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás 
igénybevétele kötelező.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik 
igénybe, a  külön   jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a 
tevékenységük során keletkező  hulladék  mennyiségét  és  összetételét  fajtánként  nyilvántartani, 
az  általuk  végzett kezelésről,   a   kezelt   és  a  kezelés  eredményéből   származó  hulladékokról 
nyilvántartási,   a  kezelőlétesítmények   működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a 
polgármesternek bejelentést tenni. A gazdálkodó  szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó 
hulladékuk mennyiségéről, összetételéről,   keletkezésének  forrásáról   és   kezelésének  módjáról 
kötelesek  a  polgármestert tájékoztatni.

(4)   Az  a   tulajdonos  akinek  ingatlanán  települési   szilárd  hulladék  keletkezik,   de   az 
ingatlana egyidejűleg  gazdálkodó  szervezet  bejegyzett  székhelyéül,  telephelyéül,  fióktelepéül 
is  szolgál köteles   a   települési  szilárd  hulladékát  a  gazdálkodó  szervezetnek  az  ingatlanon 
folytatott  gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten 
kezelni és arra a közszolgáltatás igénybe venni.

(5) A szervezett közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni és külön rendelet 
szerinti díjat a szolgáltatónak megfizetni.

(6) Az építési és bontási hulladékot az építtető köteles - külön jogszabályokban 
meghatározottak  betartásával - a települési hulladéktól elkülönítetten hulladékgyűjtő edényben 
gyűjteni, és annak a kijelölt hulladéklerakó helyen történő elhelyezéséről gondoskodni.

7. § A köztisztaság megőrzésében  mindenki köteles hathatósan közremőködni és a települési 
környezet (különösen:   közterület)   szennyeződését,   fertőzését   eredményező  tevékenységtől, 
illetőleg magatartástól tartózkodni.

II. fejezet
Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatások

8. § (1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot 
csak az erre a célra kijelölt hulladéklerakó helyen, kijelölt szeméttelepen a vonatkozó jogszabályi, 
üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére a képviselő-testület a Ráckeve és Térsége 
Szilárd Hulladéklerakó telepet (dömsödi 0388/38 és 0388/39 hrsz.) jelöli ki

9. § (1) Az önkormányzat a szervezett közszolgáltatás keretében biztosítja a települési szilárd 
hulladékból,  papír,  fém,  üveg,  és  műanyag  hulladék  szelektív  gyűjtésének  lehetőségét.   A 
települési hulladékot díjtalanul szelektíven elhelyezni a kizárólag községben létesített szelektív 
gyűjtő szigeteken, az ott lévő gyűjtőedényekben lehet. Az önkormányzat szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket alakít ki az alábbi közterületeken:
- Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti parkoló,
- Vákuumgépház előti terület
A szolgáltató a szelektív gyűjtő edényeket hetente egyszer üríti.

(2) A közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőedénybe háztartási hulladékot elhelyezni tilos.
(3)   A   közterületen   elhelyezett   valamennyi   szelektív   gyűjtőedény   rendszeres 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,   továbbá  rendeltetésszerő  használatáról  és  állagmegóvásáról 
a  Szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A szolgáltató biztosítja a zöldhulladék szelektív gyűjtésének lehetőségét is. Ennek 
érdekében évente két alkalommal a község területén előre meghirdetett 
időpontban elszállítja a zöldhulladékot,  továbbá  az  ingatlanok  tulajdonosai  vagy  használói 
az  e  rendeletben  kijelölt hulladéklerakón díj ellenében lerakhatják.

III. Fejezet
A közszolgáltatás részletes szabályai



10. § (1) A szolgáltatással ellátott területen lévő  ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles a 
szolgáltatóval   szerződést   kötni,   a  szolgáltatást   igénybe   venni   és   a   szolgáltató  részére  a 
közszolgáltatás ellenértékét (díját) megfizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerződés tartalmazza:
a)  a  közszolgáltató  megnevezését,  székhelyét,  telephelye  címét,  adószámát,  számlavezető
pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait (KÜJ, KTJ),
b)  a   szolgáltatást   igénybevevő   természetes   személyazonosító   adatait,   illetve   adószámát, 
levelezési címét,
c) a szolgáltatási hely címét,
d) a szolgáltatásban igénybe vett hulladéktároló edény űrméretét, darabszámát, típusát,
e) tájékoztatást arról, hogy a szolgáltatási díjak a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
kerülnek meghatározásra.

(3)   A szolgáltatást igénybe   vevő  a   szolgáltatási   szerződésben   szereplő  adatai 
változásáról a változásától számított 8 napon belül köteles a szolgáltatót értesíteni.

(4)  A  szolgáltató  a  közszolgáltatással  összefüggően  birtokába  került  személyes  adatokat 
(közszolgáltatást  igénybe  vevő  neve,  lakcíme,  születési  helye  és  ideje,  anyja  neve)  csak  a 
szolgáltatás nyújtása, illetve a szolgáltatási díj beszedése, hátralék behajtása körében jogosult 
nyilvántartani és kezelni.

11. § 1 (1)
(2)   A szolgáltató köteles a  szabályozott  rend  szerint a települési szilárd hulladék 

folyamatos elszállításáról gondoskodni.
A lakosságot  az önkormányzat  a  helyben  szokásos  módon  (helyi  sajtó,  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláin, illetve a szigetujfalu.hu weboldalon) tájékoztatja  a  települési  szilárd  hulladék 
kezelésének szabályai megváltoztatásáról, illetőleg a fizetendő szolgáltatási díjról.

12. § (1) A 4.§ (3) bekezdésében meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő 
hulladék  esetében annak szabályszerű elhelyezéséről  - ideértve a települési folyékony hulladék 
szabályszerű  elhelyezését  is,  amennyiben  az  ingatlan  a  kiépített  szennyvízhálózatra  nincs 
rácsatlakozva - az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni.

(2)   A   háztartásokban   összegyűlő   nagyobb   méretű   -   a   rendszeres 
hulladékgyűjtéskapcsán szabványos  gyűjtő  edényzetbe  nem  helyezhető,  így  el  nem  szállítható 
-   tárgyak,   eszközök  (bútorok,  stb.)  évente egy alkalommal lomtalanítás keretében kerülnek 
elszállításra.

(3) A lomtalanítási akciót a szolgáltató előzetesen   meghirdetett időszakban   és módon 
szervezi meg és bonyolítja le.

13. § (1) A szolgáltató a  települési  szilárd  hulladék  elszállítását  -  a  zártketi  ingatlanok 
kivételével-  valamennyi tulajdonos tekintetében, rendszeresen, az év 12 hónapjában, hetente egy 
alkalommal  a  rendelet  2.  számú  mellékletében  meghatározott  utcákra  csütörtöki  napon köteles 
teljesíteni.

(2)  A zártketi  ingatlanok tekintetében a köztisztasági közszolgáltatás minden év április 1. 
napjától október   31. napjáig biztosított. A szolgáltató a települési  szilárd hulladék elszállítását 
hetente egy alkalommal  a  rendelet  2.  számú  mellékletében  meghatározott  zártketi  utcákra 
(ideiglenes közszolgáltatásba bekapcsolt területek) csütörtöki napon köteles teljesíteni.

(3)  Az  ürítésre  meghatározott  napon  reggel  6,00  órától  18,00  óráig  történik  a  hulladék 
begyűjtése. Amennyiben a szállítás   ünnepnapra   esik,   a   hulladék   elszállítását   legkésőbb az 
ünnepnapot  követő  napon  köteles  a szolgáltató elvégezni.

114. § (1) Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni. A megadott szállítási napon, hetente egy 
alkalommal a tulajdonos köteles a hulladékgyűjtő edényét a szolgáltatónak elszállítás céljából 
rendelkezésre bocsátani. 



A háztartási hulladék elszállítására, illetve elszállítására való előkészítésre:
a) a 13. § (1)-(2) bekezdése tekintetében szabványosított saját tulajdonú 60, 80, 110, 120, vagy a 

közszolgáltatást végző cégtől bérlet 80, 110, 120 literes hulladékgyűjtő edényt, vagy legfeljebb 
120 literes űrméretű hulladékgyűjtő zsákot, 

b) szabványosított 1.1 m3 űrméretű konténert kell alkalmazni. 
Amennyiben  a  szabványosított  hulladékgyűjtő  edényt,  konténert  -  a  60  literes  gyűjtőedény 
kivételével  -  a  szolgáltató  bocsátja  a  lakosság  rendelkezésére,  annak használatáért  az  ingatlan 
tulajdonosa használati díjat fizet, melyet bérleti szerződésben rögzítenek a felek. 
A 60 literes gyűjtőedényt egy adott ingatlanon, a háztartásban egyedül élő személy veheti igénybe, 
a Polgármesteri Hivatal 1 évre kiállított hatósági igazolása alapján. A 60 literes gyűjtőedényt az 
ingatlan tulajdonosnak kell beszereznie.
Amíg az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási szerződést írásban nem köti meg, úgy nála 1 db. 
120  literes  hulladékgyűjtő  edény  alkalmazása  vélelmezett.  A  120  literestől  eltérő  nagyságú 
gyűjtőedény  alkalmazását  az  ingatlan  tulajdonosának  a  szolgáltató  felé  a  szolgáltató  által 
rendszeresített űrlapon kell bejelentenie. 
A  használatra,  rendelkezésre  bocsátott  szabványosított  hulladékgyűjtő  edény tisztántartását  és 
fertőtlenítését az ingatlan tulajdonosa, a karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését 
vagy pótlását a szolgáltató végzi a hozzá beérkezett jelzés alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha 
a cserét a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
A konténeres hulladékszállító  edény tisztántartása,  fertőtlenítése,  beszerzése,  javítása,  pótlása a 
szolgáltató feladata.

1 (2)

15.   §   1 (1)   Háztartási   hulladék   elszállítását   végző   jármű   személyzete   az   adott 
területen  rendszeresített   szabványos   hulladékgyűjtő   edényben,   hulladékgyűjtő zsákban, 
konténerben elhelyezett hulladékot szállítja el.

 (2) A hulladékgyűjtő  tartályban nem szabad mérgező,  robbanó, folyékony veszélyes 
hulladékot  vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó 
dolgozó testi  épségét vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésével rongálódást 
idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.

(3) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a hulladékgyűjtő edényben olyan anyagot, 
tárgyat helyeztek el, amelyek nem minősülnek háztartási hulladéknak, úgy azt nem szállítják el.

(4)   Ha   a   hulladékgyűjtő   edény   olyan   nedves   hulladékot   tartalmaz,   amely   az 
edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tartályban lévő hulladékot úgy összepréseli, 
hogy emiatt a hulladékgyűjtő edényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a 
visszamaradt szemetet kiüríteni és a hulladékgyűjtő edényt ismét használhatóvá tenni.
A háztartási hulladéknak nem minősülő  hulladék (veszélyes hulladék, állati hulla kivételével) a 
szolgáltató  által  meghatározott  mennyiségben,  díjfizetés  ellenében  a  hulladéklerakó  helyre 
szállítható.

(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény 
fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban 
kell lennie.  A hulladékot a gyűjtőedényben  úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és 
ürítésekor ne szóródjon,  valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből 
guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem  akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

1 (6) A gyűjtőedény ürítését úgy kell végezni, hogy a környezetet ne szennyezze. Az ürítés 
során szétszóródott hulladékot a szolgáltató haladéktalanul köteles összetakarítani és elszállítani.

16.  § (1)  Azokon  a  területeken,  ahol  a  szolgáltató  a  terepviszonyok  következtében  nem tudja 
biztosítani  a  szemétszállító  jármű  ingatlan  elé  jutását,  a  szolgáltató  által  kihelyezett  1,1  m3-es 
konténerekbe kell a hulladékot elhelyezni.

(3)  A  gyűjtőkonténerbe  összegyűjtött  szemét  elszállításáról  a  szolgáltató  hetente  egy 
alkalommal csütörtöki napon köteles gondoskodni. 

(2)  Az  (1)  bekezdés  alapján  elhelyezett  gyűjtőkonténerek  helyét  és  mennyiségét  a 
polgármester – lakóhelyi közösségek véleményének megismerése után – a szolgáltatóval közösen 



határozza meg.

17. § (1) Az új építéső épület tulajdonosa a használatbavételi engedély jogerőre  emelkedését 
követő hó 1. napjától köteles a szolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni.

(2) Épület elbontása esetén a bontási engedély jogerőre  emelkedését követő hónap 1. 
napjától szűnik meg a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség.

(3) Ha az ingatlanon álló felépítményt lakás és vállalkozás céljára is használják, a 
szolgáltatást mindkét jogcím alapján igénybe kell venni és megfizetni.

(4)  Ha  egy  épületen  belül  külön  lakásban  több  család  lakik  (több  háztartás),  úgy  a 
szemétszállítási díjat lakásonként (háztartásonként), illetve üdülőegységenként kell megfizetni.

(5)   Az   ingatlan  tulajdonos   a  szolgáltatást  érintő,  bármilyen  adatában bekövetkezett 
változást, a változást követő 15 napon belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni.

118. § (1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat 2013. évre a Szolgáltató állapítja 
meg a hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 91. §-ban foglalt rendelkezések alapján. 

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

IV.Fejezet
Kedvezmények, mentességek

119. § (1) A polgármester a használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosának kérelmére kedvezményt 
állapíthat  meg  a  közszolgáltatási  díjból.  A  kedvezmény  megállapítása  esetén  az  ingatlan 
tulajdonosának a Szolgáltató által meghatározott kedvezményes díjat kell megfizetnie.

(2)  A  kedvezmény  időtartama  legfeljebb  3  hónap.  A  kedvezmény  kezdete  az  igazolás 
kiállítását követő hónap 1. napja. 

(3) A kedvezmény iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. 
(4) A kedvezményes időszak lejártától számított  15 napon belül az ingatlan tulajdonosa az 

ingatlan  használaton  kívüliségének  bizonyítása  céljából  köteles  valamennyi  a  kedvezményes 
időszakra  szóló közüzemi  számlájának  másolatát,  vagy a közszolgáltató  által  kiállított  igazolást  a 
polgármesteri hivatalban utólag bemutatni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a számlák 
alapján az ingatlan használaton kívülisége nem igazolható,  úgy a teljes kedvezmény visszavonásra 
kerül, és a meg nem fizetett ürítési díjat az ingatlantulajdonos köteles utólag megfizetni. 

(5)  Az ingatlan  tulajdonosa köteles  a  polgármesteri  hivatalban  bejelenteni,  ha  az  ingatlant 
ismét használatba veszi, a használatba vételt megelőző 7 napon belül.”

20. § (1)  A 70 éven felüli  egyedülálló  szigetújfalui  állandó  lakosok –  70.  életévük  betöltését 
követő év január 1-jétől -  a mindenkori nyugdíjminimum 2,5 szeresét meg nem haladó jövedelem 
esetén mentességben részesülnek.

(2) A 70 életévüket együttesen betöltött szigetújfalui állandó lakosú házaspárok – 70. életévük 
betöltését követő év január 1-jétől -  a mindenkori nyugdíjminimum 1,5 szeresét meg nem haladó 
egy  főre  eső  havi  jövedelem  esetén  díjmentességben  részesülnek. Az ingatlan tulajdonos a 
mentesítés időszaka  alatt is köteles az alapdíj, mint rendelkezésre állási díj megfizetésére.

21. § Ha az épület életveszélyesnek minősül, és emiatt üresen áll, úgy az ingatlantulajdonos az 
életveszély megállapítását követő hónap 1. napjától az életveszély megszüntetéséig mentesül a 
díjfizetési kötelezettség alól.  Az  épület  életveszélyességéről  a  tulajdonos  kérelme  alapján  a 
polgármester adja ki az igazolást.

22. § (1) Az önkormányzat a 19-21 §-ban foglalt jogosultsági feltételek fennállását ellenőrzi.  Az 
ellenőrzésre a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(2) A jogosultsági feltételek hiányában igénybe vett kedvezményt haladéktalanul meg kell 



szüntetni, továbbá a kedvezményt jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevőt a polgármester 
kötelezi az általa jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény összegének visszafizetésére.

(3) A (2) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott 
kamattal  megemelt összegben  kell visszafizetni. Kamat csak a  kedvezmény jogosulatlan és 
rosszhiszemő igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.

(4) A polgármester a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett kedvezmény megtérítését 
az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet 
a megtérítést elrendelni, ha a tudomásszerzéstől egy év már eltelt.

23. § Az ingatlan tulajdonosok havonta és ingatlanonként egy alkalommal 1 m3 
mennyiségig  települési  szilárd hulladékot a kijelölt  hulladéklerakó helyen ingyenesen 
elhelyezhetnek.

V. fejezet
Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

24. § (1) Aki a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a közszolgáltató részére történő
átadásáról jelen rendelet előírásai szerint nem gondoskodik - amennyiben súlyosabbnak minősülő 
cselekmény nem valósul meg- szabálysértést követ el, és
50.000.- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő  3.000-Ft-
tól 20.000- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

VI. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2011. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 14. § (2) bekezdése,19, 21. §-ai 2012. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigetújfalu  Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (X.1.)  számú rendelete.
(4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Paulheim Vilmos s.k.        Hangay Mariann s.k.
polgármester jegyző

Ezt a rendeletet Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-i soros 
ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Szigetújfalu, 2011. augusztus 31.

Paulheim Vilmos s.k.         Hangay Mariann s.k.
polgármester jegyző

Ki  h  i  r      de  t      ési   z  á  r      adék:  
Ezt a  rendeletet  kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2011. szeptember 1.

Hangay Mariann s.k.



jegyző

1 Az1. számú módosítás Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. 
(XII.11.) önkormányzati rendeletével, 2013. január 1-jei hatállyal került átvezetésre.

Szigetújfalu, 2012. december 11.

Hangay Mariann
jegyző



1Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 13/2011.(VIII.31.) önk. rendeletének 
 1. számú melléklete

A KÖZSZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Közszolgáltató neve: 
DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Központi címek, elérhetőségek

Ügyvezető: Neszmélyi Lóránd és Izsák Endre Lukács
Cím: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
Tel/fax: 
E-mail (elektronikus ügyfélszolgálat): 

Honlap: 

Telephely, Ráckevei Régió:

Vezető: 
Cím: 
Telefon: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Ügyfélszolgálat, Szigetújfalu:



Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 13/2011.(VIII.31.) önk.  rendeletének  
2. számú melléklete

Állandó közszolgáltatásba bekapcsolt területek:

Ady u.
Arany János u.

Árpád u.
Akácfa u.
Bem u.
Béke u.
Diófa u.

Fő u.
Fűzfa u.
Inas u.
Jókai u.

József A. u.
Kossuth L. u.

Mester u. belterületi része
Óvoda köz
Petőfi u.
Rózsa u.
Sport u.

Szabadság u.
Szőlő u. belterületi része

Temető u.
Templom u.

Vasút u.

Ideiglenes közszolgáltatásba bekapcsolt területek

Zártkert 

Barackos utca
Cseresznyés utca

Dunasor u.
Fő út

Hadi út
Mester utca külterületi része

Szőlő u. külterületi része
Védgát köz

Állomás út
Kolbász dűlő 

Vasút u.

Kert utca
Margaréta u.

Napraforgó út


