Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2015. (VIII.4.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában a(z):

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

hulladék,
veszélyes hulladék,
települési hulladék,
hulladékgazdálkodás,
hasznosítás,
ártalmatlanítás,
gyűjtés,
tárolás

fogalmát „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakkal összhangban
kell értelmezni.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Perkáta Nagyközség területén
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: Perkáta település közigazgatási
területén az ingatlanokon keletkező települési hulladék ingatlanhasználótól történő átvétele,
gyűjtése, elszállítása és kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel
igénybe veendő szolgáltatás.
(3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása
érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás útján történik a Társulási Megállapodásban rögzítettek
szerint.
(4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási Együttműködés látja el. A
konzorcium tagjai a Vertikál Közszolgáltató Zrt, az Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt, a Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. A tagoknak a közszolgáltatás
egészéhez viszonyított aránya: Vertikál Közszolgáltató Zrt. 48,091 %, Oroszlányi

Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 24,315 %, Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
27,594 %.
Közszolgáltató a Vertikál Közszolgáltató Zrt.
Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:
Dészolg Kft. 17 %, Eszköz Kft. 11,1 %, Bakonyszolg Kft. 10 % alatt.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi határa Perkáta Nagyközség
közigazgatási területe.
(6) Az összegyűjtött települési szilárd hulladékot a kiválasztott közszolgáltató az adonyi
hulladéklerakóra köteles szállítani.
(7) A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást ellátó közszolgáltató köteles
a lakosság érdekeit figyelembevevő, teljesítményarányos hulladékgyűjtési technológiát
alkalmazni.
(8) A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást ellátó közszolgáltató köteles
évente egyszer díjtalan lomtalanítást végezni a község területén.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
3. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot vegyes és elkülönítetten gyűjtött
hulladék fajtánként köteles gyűjteni.
(2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű
és számú gyűjtőedényt köteles használni. Az ingatlanhasználó gyűjtőedényt a
közszolgáltatótól is igényelhet bérleti díj ellenében.
(3) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusai:
a. 60 literes gyűjtőedény
b. 80 literes gyűjtőedény
c. 110 literes gyűjtőedény
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó által beszerzett legfeljebb 110
literes, lehetőség szerint áttetsző hulladékgyűjtő zsákban kell elhelyezni.
(5) A lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott
lomhulladék átvételéről, elszállításáról az Önkormányzattal egyeztetett időpontban, évente
egy alkalommal, térítésmentesen a közszolgáltató gondoskodik.
(6) Az alábbiakban felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, stb.),
bontott jármű karosszéria, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpeny,
építési-bontási hulladék,
háztartási hulladék,
zöldhulladék,
kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nal súlyosabb), vagy túlméretes (2 méternél
nagyobb terjedelmű) hulladék.

(7) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató heti egy alkalommal köteles elszállítani.
A hulladékszállítás napja csütörtök.
(8) A Polgármesteri Hivatal köteles a hulladék elszállításának megtörténtét ellenőrizni.
(9) A közszolgáltatónak az ingatlanhasználók által kihelyezett edényekből az általa
biztosított, erre alkalmas gépjárművel pormentes eljárással, környezetszennyezést kizáró
módon kell a hulladékot összegyűjteni, és a lerakóra elszállítani.

4.

Az elkülönített hulladék elhelyezésének rendje és módja

4. § A gazdálkodó szervezetek és a háztartások által fajta és jelleg szerint elkülönítetten
gyűjtött hulladékot a hulladékszigeten elhelyezett négy fázisú hulladékgyűjtőben nyitvatartási
időben ingyenesen lehet elhelyezni.
5. § (1) A település közigazgatási területén a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére
szolgáló gyűjtőedénybe nem helyezhetőek el a szelektív gyűjtéssel érintett alábbi
újrahasznosítható hulladékok:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

műanyag,
Tetra-Pak,
papír,
fém,
porcelán,
fehér és színes üveg.

5.Elhagyott hulladék

6. § (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék-kezelési kötelezettség a hulladék tulajdonosát, ha
annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig- az ingatlan használóját terheli.
(2) Az önkormányzat a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról,
illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül –köztisztasági rendeletében előírtak
szerint- gondoskodik.
(3) A települési önkormányzat jegyzője, mint környezetvédelmi hatóság az elhagyott
hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi:
a. a hulladék tulajdonosát,
b. az ingatlan használóját, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem
állapítható meg.
(4) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a
hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti.
5.

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. § (1) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító
célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
(2) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító – a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles
gondoskodni.
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlantulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.
7. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

8. § (1) Az ingatlanhasználó
a. a biológiailag lebomló hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a tulajdonát
képező gyűjtőedényben gyűjti, és azt a közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint átadja.
b. a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír, fém és porcelán hulladékokat
a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga fedeles gyűjtőedényben elkülönítve
gyűjti és e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint külön díjazás nélkül átadja.
(2) Az ingatlan használója köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló
(közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadó vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett
települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.
(3) Szilárd hulladék esetében a szállítás időpontjára a tárolóedényt a szállítási útvonal mellé
fedett állapotban kell kihelyezni.
(4) Téli, havas időszakban a tárolóedény megközelíthetőségét és kiüríthetőségét biztosítani
kell.
(5) A gyűjtőedényt évi négy alkalommal a közszolgáltató számára mosás és fertőtlenítés
céljából rendelkezésre kell bocsátani.
(6) Tulajdonosváltást 15 napon belül bejelenti a közszolgáltatónak.
(7) Az (1) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot (fehér és színes üveg, építési és
bontási hulladék, állati tetem, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék)
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő
létesítményekbe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken
található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
egyébként a közszolgáltató részére megfizette.
(8) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék egyes összetevőit (pl. a veszélyes
hulladékot) a szelektív gyűjtés bevezetését követően az előírtaknak megfelelően köteles
elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni vagy begyűjtésre
feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
(9) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék elszállításáért köteles a
hulladékgyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek a szolgáltató általános szerződési feltételei
alapján választott és általa használt méretű gyűjtőedényre vonatkozó, jogszabályban
meghatározott ürítési díjat fizetni.
(10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az az ingatlanhasználó, aki a
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(11) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a közszolgáltató tulajdonát képező, az általa
birtokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres
tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
(12) A gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárért az ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint felel, a közszolgáltató a
kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlantulajdonost a kár
megtérítésére.

(13) Az ingatlanhasználó jogosult az évi egy alkalommal történő ingyenes lomtalanítást
igénybe venni.
7. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8. § (1) Az ingatlanhasználó
a. a biológiailag lebomló hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a tulajdonát
képező gyűjtőedényben gyűjti, és azt a közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint átadja.
b. a települési hulladék részét képező műanyag, Tetra-Pak, papír, fém és porcelán hulladékokat
a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga fedeles gyűjtőedényben elkülönítve
gyűjti és e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint külön díjazás nélkül átadja.
(2) Az ingatlan használója köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló
(közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadó vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett
települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.
(3) Szilárd hulladék esetében a szállítás időpontjára a tárolóedényt a szállítási útvonal mellé
fedett állapotban kell kihelyezni.
(4) Téli, havas időszakban a tárolóedény megközelíthetőségét és kiüríthetőségét biztosítani
kell.
(5) A gyűjtőedényt évi négy alkalommal a közszolgáltató számára mosás és fertőtlenítés
céljából rendelkezésre kell bocsátani.
(6) Tulajdonosváltást 15 napon belül bejelenti a közszolgáltatónak.
(7) Az (1) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy
ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot (fehér és színes üveg, építési és
bontási hulladék, állati tetem, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék)
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő
létesítményekbe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken
található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
egyébként megfizette.[1]
(8) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék egyes összetevőit (pl. a veszélyes
hulladékot) a szelektív gyűjtés bevezetését követően az előírtaknak megfelelően köteles
elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni vagy begyűjtésre
feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
(9) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék elszállításáért köteles a
hulladékgyűjtésre feljogosított szolgáltató általános szerződési feltételei alapján választott és
általa használt méretű gyűjtőedényre vonatkozó, jogszabályban meghatározott ürítési díjat
fizetni.[2]
(10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az az ingatlanhasználó, aki a
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(11) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a közszolgáltató tulajdonát képező, az általa
birtokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres
tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(12) A gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárért az ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint felel, a közszolgáltató a
kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlantulajdonost a kár
megtérítésére.
(13) Az ingatlanhasználó jogosult az évi egy alkalommal történő ingyenes lomtalanítást
igénybe venni.
8. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
9. § Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés
az alábbiakat tartalmazza:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a szerződő felek (közszolgáltató és a megrendelő) megnevezése és azonosító adatait,
a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
a teljesítés helyét,
az ürítési gyakoriság és az ürítés idejét napok szerint,
a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit,
a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételeit,
irányadó jogszabályok meghatározását,
megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint gyűjtőedények
használatának jogcímét (saját tulajdon vagy bérelt)
j. a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és
annak díját.

9. Közszolgáltatási díj
10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az ingatlanhasználó köteles a
közszolgáltató részére „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében
meghatározott feltételek szerint megállapított díjat fizetni.
2. Jelen rendeletben nem szabályozott szolgáltatások díját a Közszolgáltató állapítja meg.
3. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.
4. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében, negyedéves bontásban az
elszámolási időszak utolsó napjával köteles az ingatlanhasználó megfizetni.

9. Közszolgáltatási díj
[3]

10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az ingatlanhasználó köteles
„a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint megállapított díjat fizetni.
(2) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.
10. Szüneteltetés

11. § (1) Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó
közszolgáltatónak előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján, ha az ingatlanon senki nem
tartózkodik és ott hulladék sem keletkezik. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni
arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelem ellenére az ingatlanát mégis használja, a
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást
igénybe venni, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) A szüneteltetést írásban kell kérelmezni a Közszolgáltatónál. Ha ezen tényben változás
következik be, az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul írásban a Közszolgáltató felé
bejelenteni.
(4) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést visszavonja, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan
kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni.
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől
kezdi meg az újabb változás bejelentéséig.
10. Szüneteltetés
11. § (1) Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó
közszolgáltatónak előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján, ha az ingatlanon senki nem
tartózkodik és ott hulladék sem keletkezik. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni
arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelem ellenére az ingatlanát mégis használja, a
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást
igénybe venni, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.
(3) A szüneteltetést írásban kell kérelmezni a Közszolgáltatónál. Ha ezen tényben változás
következik be, az ingatlanhasználó köteles azt haladéktalanul írásban a Közszolgáltató felé
bejelenteni.[4]
(4) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén az ingatlanhasználó a szüneteltetés kezdő
időpontjáig visszamenőleg köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.[5]
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől
kezdi meg az újabb változás bejelentéséig.
11. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
12. § (1) Az üdülőingatlanok használói a közszolgáltatást a használati szezonban, április
1.-szeptember 30. napja közötti időszakban kötelesek igénybe venni.
(2) Ezen túli időszakban háztartási hulladékot akkor helyezhetnek ki, ha legkésőbb a
használati szezonon túli időszakban tervezett rendszeres hulladékszállítás megkezdése előtt
15 nappal bejelenti a Közszolgáltatónál a közszolgáltatás igénybevételét. A használati
szezonon kívüli időszakban a közszolgáltatás automatikusan szünetel.
(3) Az üdülő tulajdonosok tekintetében a díjfizetési kötelezettség április 1. - szeptember 30.
napja közötti időszakra áll fenn.

12. Az ingatlanhasználók adatainak védelme
13.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére külön
jogszabályban meghatározott mértékben és tartalommal jogosult.
(2) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A Közszolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az
adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybe vevő személyre vonatkozóan
annak:
a.
b.
c.
d.

nevét,
lakcímét és a szolgáltatási hely címét,
születési helyét és idejét,
anyja nevét

az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével,
jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására,
számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, díjhátralék behajtására használhatja
fel.
5. A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
6. A Közszolgáltató a feladatellátás érdekében kezelt adatokat – a hátralék behajtását végző
szerven kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

12. Az ingatlanhasználók adatainak védelme
13.§[6]
13. A hulladékgazdálkodás nyilvánossága
Perkáta Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodási terv alapján évente egy
alkalommal beszámol a település hulladékgazdálkodási helyzetéről, különös tekintettel a
község területén képződő hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelő létesítmények
állapotáról, valamint azok környezeti hatásairól.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet
2. a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

Somogyi Balázs

Dr. Lakos László

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetem.
Perkáta, 2015. augusztus 4.
Dr. Lakos László
jegyző

[1]

Módosította: 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította: 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet.

[4]

Módosította: 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet.

[5]

Módosította: 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet

[6]

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelet.

