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Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (IX.15.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és
19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, területe
1. § ( 1) Előszállás Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a
továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról.
(2) A közszolgáltatás
a) az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék)
rendszeres elszállítására,
b) a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását
szolgáló létesítmény működtetésére,
c) a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására és hasznosításra történő átadására,
d) évente egy alkalommal, az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban a
háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítására,
e) az ingatlanhasználó által az ingatlanon összegyűjtött újrahasznosítható települési
hulladék elkülönített gyűjtésére,
f) a településen működő szelektív gyűjtőpontok rendszeres ürítésére
egyaránt kiterjed.
(3) A közszolgáltatás területi határa - az országos közút kivételével - megegyezik Előszállás nagyközség közigazgatási területének határaival.
2. § (1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 8154 Polgárdi,
Batthyány út 132.) (a továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik. A Társulás
gyakorolja a közszolgáltató kiválasztásának jogát és köti meg a közszolgáltatási
szerződést.
(2) A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Előszállás közigazgatási területének határain belül a Dunanett Kft. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.) (a
továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja.
3. §

Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és a Közszolgáltató részére a díjat megfizetni.
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2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. §

(1) A hulladék begyűjtése heti egy alkalommal, hétfői napokon történik.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a saját tulajdonában
lévő vagy a közszolgáltatótól bérelt, és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, szabványos gyűjtőedényt köteles használni.
(3) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a közszolgáltatótól az elszállítás
és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel
ellátott köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben
az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát,
b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási kommunális hulladéknak minősül, vagy
c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.
a)

(4)

A közszolgáltatás rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

5. § (1) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos az erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy
külön díj ellenében - bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(2) A szilárd hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítani kell azt, hogy az
ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett hulladékmennyisége alapján, legalább
2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
(3) A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények típusai:
a) 60 literes gyűjtőedény
b) 80 literes gyűjtőedény
c) 110 literes gyűjtőedény
d) 120 literes gyűjtőedény
e) 240 literes gyűjtőedény
f) 1100 literes gyűjtőedény.
3. Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a közszolgáltató által utólag, negyedéves időközönként megküldött számla alapján köteles az egytényezős közszolgáltatási díjat
megfizetni.
(2) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során)
a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség
annak az ingatlannak a használóját terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.
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(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot
az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról
vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét, a természetes és épített környezetet ne veszélyeztesse, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás, a használó személyében
történő változás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik. E tényt a keletkezését követő 15 napon belül az ingatlanhasználók, a gazdálkodó
szervezetek a Közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni. A korábbi használót a
díjfizetési kötelezettség a tulajdonjoga fennállása hónapjának utolsó napjáig terheli.
(5) Az új használó a tulajdonjoga keletkezésének hónapját követő hónap első napjától köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.
(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból
nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
7. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából az 4. §
(1) bekezdésében megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) Az 4. § (3) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
8. § (1) A gyűjtőedénybe olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók
egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása vagy hasznosítása során
veszélyezteti a telep műszaki berendezéseit.
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(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt dokumentálni is. Az emiatt
el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, és emiatt a gyűjtőedényt az előírt
módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve
a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.
(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan használójának a feladata. A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell
tisztítani és fertőtleníteni.
(5) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult
módon történő ürítését akadályozza.
9. § Gazdálkodó szervezet a Hgt. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.
4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
10. § (1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
(2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos
szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani, valamint az eredeti környezeti állapotot helyreállítani.
(3) A lomtalanítást az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban évente egy alkalommal
köteles elvégezni.
(4) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik.
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatást a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak is megfelelő járművel köteles biztosítani.
5. A közszolgáltatási szerződés
11. § (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatás igénybevételéről
szóló szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) írásban kell megkötni.
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(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja
c) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint
d) gyűjtőedény mérete
e) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja
g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei
h) irányadó jogszabályok meghatározása.
6. A közszolgáltatás szünetelése
12. § (1) A hulladékszállítás szüneteltetését kizárólag használaton kívüli ingatlanra lehet kérni.
A kérelmet írásban, a szünetelés megkezdését megelőző hónap 15. napjáig lehet benyújtani a Közszolgáltatóhoz, visszamenőleges időszakra nem kérhető szüneteltetés.
(2) Használaton kívüli ingatlannak kell tekinteni az olyan ingatlant, ahol sem lakóhelyet,
sem tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlant sem idényjelleggel, sem fizetővendéglátás keretében nem használja senki és emiatt hulladék sem keletkezik.
(3) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától abban az esetben
adható, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs.
(4) A szüneteltetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlanhasználó adatait és a
szüneteltetés időtartamát, továbbá a kérelemhez csatolni kell:
a) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szüneteléssel érintett ingatlannál hulladékszállítási közszolgáltatási díj hátralék nem áll fenn, és
b) hogy az ingatlant sem idényjelleggel, sem fizetővendéglátás keretében nem használja senki és emiatt hulladék sem keletkezik, továbbá
c) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, hogy az ingatlanon sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.
(5) A szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a szüneteltetés határidejének lejártát megelőző hónap 15. napjáig az ingatlanhasználó írásban kérheti a Közszolgáltatótól
a szüneteltetés feltételei fennállásának igazolásával.
(6) Amennyiben a szüneteltetés lejárta előtt az ingatlan nem tekinthető használaton kívülinek, ingatlanhasználó köteles azt a közszolgáltatónál haladéktalanul bejelenteni.
(7) A szüneteltetés időszaka alatt a közszolgáltató bármikor jogosult ellenőrizni, hogy az
ingatlan használaton kívülinek tekinthető-e.
(8) Ha a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlan nem tekinthető használaton kívülinek vagy a szüneteltetésére vonatkozó kérelemben az ingatlanhasználó valótlan tényt
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állít, jegyzőkönyv felvétele mellett igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg megállapítható hulladékszállítási díj megfizetésére.
(9) A szüneteltetés ideje alatt a gyűjtőedény ürítés céljából nem helyezhető ki. A gyűjtőedény kihelyezése minden ürítési napon ellenőrzésre kerül. Amennyiben a szüneteltetéssel érintett ingatlan esetében a szüneteltetés időtartama alatt a szolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szüneteltetés semmissé válik és az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, és az ingatlanhasználó pedig köteles a szolgáltatási díjat a továbbiakban megfizetni.
(10) Szüneteltetés időtartama alatt a közszolgáltatási díj nem számlázható, de amennyiben az ingatlanhasználó bérelt hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, a bérleti díjat a szünetelés időtartama alatti is köteles megfizetni.
13. § A képviselőtestület egyéb díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg.
7. Üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok
14. § Az üdülőingatlan használója április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a
közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.

8.

Adatkezelésére vonatkozó szabályok

15. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38.
§ (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos
a közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül
bejelenteni.
(3) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(4) A (4) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
16. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
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(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a
kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – az adók
módjára behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.
9. Köztisztasági rendelkezések
17. § A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat
saját alkalmazottai és erőforrásai útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával gondoskodik.
18. § (1) Az ingatlantulajdonosoknak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, a park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda (járda
hiányában 1 méter széles területsáv) melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes – legfeljebb az
ingatlan 10 méteres körzetén belüli – területének a gondozása, fűnyírása, tisztántartása,
szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése;
ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,
c) a két szomszédos terület, épület között – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli –
közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok
között fele-fele arányban oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot
köteles gyűjtőedénybe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és ártalmatlanításáról vagy elszállításáról gondoskodni.
19. § Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt vagy jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések folyamatos eltávolítása,
b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és
úttest fölé benyúló, közlekedést zavaró ágak, bokrok nyesése,
c) bontás, építés, felújítás, karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda
tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét mind a kivitelezés alatt, mind
a munkálatok befejeztével megtisztítani.
20. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt,
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az üzemeltető – ennek hiányában a tulajdonos - köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és
elszállításáról gondoskodni. Az üzemeltető – ennek hiányában a tulajdonos - köteles a burkolt területen
a síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.
(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát az arra kötelezett köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani,
zárás előtt összetakarítani.
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(3) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból
keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.
(4) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője
köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről,
valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról,
továbbá a terület eredeti állapotában történő visszaadásáról.
21. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtti és melletti járdán a síkosság-mentesítéséről,
a hó eltakarításáról gondoskodni.
(2) Hórakást tilos elhelyezni:
a) útkereszteződésben;
b) útburkolati jelen;
c) járdasziget és járda közé;
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél;
e) kapubejárat elé;
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz-, szennyvíz- és
egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).
22. § Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,
b) az ingatlanon keletkezett szennyeződést, szennyvizet az árokba, a közterületre, csapadékvíz
elvezető rendszerbe beleseperni, beleengedni, illetőleg beleönteni,
c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani,
leszakítani,
d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.

10. A közszolgáltatás szabályainak megszegése
23. § (1) Aki e rendelet 7.§, 8.§ és 17-22.§-aiban foglaltakat megszegi, közigazgatási bírsággal
sújtható. A bírság összege természetes személyek esetén legfeljebb kétszázezer forint, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén legfeljebb kétmillió
forint, melyet átutalási postautalványon, vagy banki átutalással kell megfizetni.
(2) Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók.
(3) Az eljárás kizárólag hivatalból indítható.
(4) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.
(5) Az (1) bekezdés szerinti eljárással kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
11. Záró rendelkezések
24. § (1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti e rendelet hatályba lépésének napján Előszállás Nagyközség Önkormányzatának az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 15/2015. (VII.28.)
számú és a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.17.)
önkormányzati rendelete.

Előszállás, 2015. szeptember 10.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. szeptember 15. napján.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

