Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet területi hatálya Lovászpatona Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan
tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, használójára, birtokosára (a továbbiakban: tulajdonos)
függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes személy, vagy szervezet. Gazdálkodó
szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. tv. rendelkezései szerint megfelelően nem gondoskodik.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, illetve ott
bármilyen okból elhelyezett, a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerinti
települési szilárd hulladékra, c) pontja szerinti inert hulladékra, d) pontja szerinti biológiailag
lebomló hulladékra (továbbiakban együtt: települési szilárd hulladék) terjed ki.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az
ezekkel összefüggő tevékenységekre, továbbá a település köztisztaságával összefüggő
feladatokra.
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések
2. § (1) Lovászpatona Község Önkormányzata a települési hulladékra vonatkozó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást egész évben, az 1. mellékletben lehatárolt területen
április 1-től szeptember 30-ig biztosítja.
(2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat kérésre, a
rendelkezésre álló adatbázisból, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalától beszerzett adatokat díj ellenében bocsátja a Közszolgáltató
rendelkezésére. A közszolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat
csak a közszolgáltatási jogviszony fennállása alatt kezelheti.
3. § A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
ellátásával a rendelet hatálya alá tartozó területen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval kötött
közszolgáltatási szerződés útján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosítja fel, és
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kötelezi a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt feladatok
végrehajtására, valamint felruházza e rendeletben meghatározott jogosítványokkal.
4. § (1) A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában a jelen
rendeletben meghatározott mértékben közreműködni, és a Képviselő-testület által
meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.
(2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat és azok változását a tulajdonos köteles a
Közszolgáltató felé haladéktalanul írásban bejelenteni. A nyilatkozatot a Közszolgáltató akkor
köteles elfogadni, ha a bejelentés az ingatlan régi és új tulajdonosának, vagy használójának
pontos adatait és aláírását egyaránt tartalmazza.
(3) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a
közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen
bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.
(5) A rendelkezésre állási díjat annak a tulajdonosnak kell teljes hónapra megfizetni, aki a
változással érintett hónap első napján a tulajdonos.
5. § (1) A közszolgáltató és a tulajdonos között a közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses
jogviszony szerzéskötés alapján, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
6. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag oly módon történhet, hogy
ne idézzen elő szennyezést sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen.
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy
hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne
porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő.
(3) A települési szilárd hulladék gyűjtése és ideiglenes tárolása csak a keletkező
hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján meghatározott, a tulajdonos és a
közszolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződésben megjelölt gyűjtőedényben történhet.
(4) Az 1. mellékletben lehatárolt területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a
közszolgáltató az általa megjelölt műanyag zsák kibocsátásával is biztosíthatja.
(5) A közszolgáltató biztosítja a komposztálható hulladékok heti egy alkalommal, a maradék
hulladékok kéthetente történő elszállítási lehetőségét, továbbá a barna tetejű hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények mosását évente négy alkalommal.
7. § (1) Olyan szervezett szolgáltatás esetén, amikor a háztartási hulladékok összegyűjtése
(elszállítása) kizárólag a szállító gépjárműhöz tartozó szabványos (meghatározott méretű és
szerkezetű) hulladékgyűjtő,- vagy - tároló edénnyel (a továbbiakban: tárolóedény) végezhető,
ezek megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről, javításáról, pótlásáról és a szolgáltatással
érintett ingatlanon való elhelyezéséről (odaszállításáról) a közszolgáltató, az ingatlan
tulajdonosa pedig megőrzéséről és a haszonkölcsön-szerződésből rá vonatkozó
kötelezettségek teljesítéséről köteles gondoskodni.
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(2) A rendszeresített tároló edényt lehetőség szerint az ingatlanon belül kell elhelyezni, ahol
ez nem lehetséges a mindenkor hatályos közterület használatról szóló önkormányzati rendelet
az irányadó.
(3) A közszolgáltató a háztartási hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az ingatlan bejárata előtti
járdán vagy a kapu közelében, közterületen a járat útvonalától 10 méternél nem távolabb veszi
át.
8. § (1) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladék
keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség az ingatlan
tulajdonosát terheli.
(2) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) elszállításáról a hulladék tulajdonosa köteles
gondoskodni.
(3) A biológiai bomlásra alkalmas (komposztálható) hulladékok elkülönített gyűjtéséhez a
Közszolgáltató külön gyűjtő edényzetet biztosít, amelynek rendeltetésszerű használata
kötelező. A maradék hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató ugyancsak külön edényzetet
biztosít, melynek ürítésre történő kihelyezése annak telítődése esetén kötelező.
(4) A közszolgáltató a házi komposztálást végző tulajdonostól a barna tetejű hulladékgyűjtő
edényt - a tulajdonos Közszolgáltatónál jelzett igénye esetén - a haszonkölcsön szerződés
módosítása mellett elszállítja.
9. § (1) A közszolgáltató a hulladékudvarokban - nyitvatartási időben - egyes hulladékok
térítésmentes elhelyezését biztosítja azon tulajdonos számára, aki a vele való közszolgáltatási
jogviszony fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott azonosító
dokumentummal igazolja.
(2) A hulladékudvarban az inert hulladék havonta 1 m3 mennyiségben helyezhető el.
(3) A hulladékudvarban vállalkozási tevékenységből származó hulladékot befogadni tilos.
10. § (1) A közszolgáltató a tulajdonos részére a település közterületén lévő szelektív
hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.
(2) A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és fém elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.
(3) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények
kialakításának és üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.)
KvVM rendelet (R.) 5-7. §-a szerint működtetett hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket
járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.
(4) A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni
tilos.
(5) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett
hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.
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11. § (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékot köteles
rendszeresen elszállítani a Győr-Sashegy területén található Hulladékkezelő Központba, és
köteles a szakmai és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő további kezeléséről
(hasznosításáról, ártalmatlanításáról) gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató köteles haszonkölcsön szerződés keretében a szolgáltatási szerződésben
meghatározott űrtartalmú tárolóedénnyel a tulajdonosokat ellátni. A tulajdonosok által
újonnan igényelhető szabványos tárolóedények méretét e rendelet 14. § (15) bekezdése
tartalmazza.
(3) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények haszonkölcsönbe adásából származó
kötelezettségek teljesítésére. A tárolóedényekkel kapcsolatos terhek megosztását az arra
vonatkozó haszonkölcsön szerződés tartalmazza.
(4) A Közszolgáltató köteles az általa biztosított gyűjtőedényekben kihelyezett hulladék
begyűjtésére és elszállítására.
(5) A gyűjtőedény ürítése során keletkezett szennyeződés feltakarításáért a Közszolgáltató
felel.
(6) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás keretében a felhasználónak haszonkölcsön
szerződés keretében átadott, komposztálható hulladék elhelyezésére szolgáló tárolóedény
tisztításáról és vegyszeres mosásáról negyedévente gondoskodni.
(7) A Közszolgáltató feladata a lakosság körében szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok
elszállítása, valamint a szelektív gyűjtőszigetek működtetése és tisztán tartása. A
gyűjtőszigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható részei gyűjthetők, veszélyes
hulladék elhelyezése tilos.
(8) A települési szilárd hulladék szállítását a szolgáltató zárt konténerben vagy a kiporzást és
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító
célgéppel, szállító járművel, környezetszennyezést kizáró módon köteles végezni.
(9) A szolgáltatást igénybe vevő feladatai közé tartozik, hogy a gyűjtőedény zártságáról
gondoskodjék.
(10) A szerződéses mértéken felül a tulajdonos használatában lévő gyűjtőedény mellé
kihelyezett hulladékot a közszolgáltató jogosult elszállítani, az elszállításból eredő költségét
pedig az ingatlan tulajdonosától (közös képviselőjétől) követelni.
(11) A Közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonosok által használt hulladékgyűjtő edények
eredetét ellenőrizni, a szerződés nélkül használt, az edény tulajdonosának emblémájával
ellátott edény elszállítani és a használatból erdő kárt az ingatlan tulajdonosától követelni.
12. § A szolgáltatást igénybe vevő feladatai:
a.) A tárolóedényekkel kapcsolatos haszonkölcsön-szerződésekből rá háruló kötelezettségek
teljesítése.
b.) A komposztálható és a maradék hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az átadási helyre a
járatnapon szükség szerint kihelyezi.
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c.) A rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényt a rendelkezésre bocsátáskor
meghatározott céllal használni.
d.) A közszolgáltatási díját két havonkénti rendszerességgel megfizetni köteles. Ettől a
számlázási gyakoriságtól a díj nagyságától függően a ritkább számlázás irányába eltérhet a
közszolgáltató.
A közszolgáltatás díjának megfizetését elmulasztók tartozása a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény rendelkezései szerint adók módjára behajtandó köztartozás, annak
behajtásáról Lovászpatona Község Jegyzője az adóvégrehajtás szabályai szerint gondoskodik.
e.) A több lakást kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa,
kezelője, köteles megtéríteni. Igény esetén a tulajdonosnak/kezelőnek a lakásokat terhelő
közszolgáltatási díj lakások közötti felosztására vonatkozó nyilatkozata és adatszolgáltatása melyet évente egyszer a tárgyévet megelőző év december 1-ig módosíthatnak - alapján a
közszolgáltató jogosult az igénybe vevők (tulajdonostársak, használók) részére egyedi számlát
kibocsátani.
f.) A gyűjtőedényben nem szabad mérgező, folyékony, égő, parázsló vagy egyéb olyan
hulladékot (különösen inert hulladékot) elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtéssel,
szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, illetve amely a gépkocsi berendezésben
rongálást idézhet elő. Ha a Közszolgáltató dolgozók azt észlelik, hogy a gyűjtőedényben az
előbbiekben felsorolt anyagot, tárgyat helyeztek el, akkor annak elszállítását megtagadhatják.
A fedelet a tárolóedény használata után mindenki köteles gondosan a helyére illeszteni.
g.) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött,
vagy befagyott, vagy ha az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy amiatt a
tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a szemetet eltávolítani és
a tárolóedényt használhatóvá tenni.
h.) A kötelező szemétszállításra kijelölt területen fekvő, nem lakás célú helyiségek
tulajdonosai a lakóházak szeméttároló edényeit nem használhatják, hanem külön tárolóedényt
kötelesek igénybe venni és szemétszállításra szerződést kötni a közszolgáltatóval.
i.) A tulajdonos köteles együttműködni a hulladékok mennyiségi csökkentését és elkülönített
gyűjtését célzó kezdeményezésekben, különösen a kétkannás- és a szelektív
hulladékgyűjtésben.
j)Az ingatlan tulajdonosa (közös képviselője) köteles a szerződéses mértéken felül a
hulladéktároló edény mellé kihelyezett hulladék elszállításának díját megfizetni.
k) Az ingatlan tulajdonosa (közös képviselője) köteles a szerződés nélkül használt edény
elszállításából és a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásból a közszolgáltatónál jelentkező
kárt megtéríteni.
l) Az ingatlan tulajdonosa köteles az előbbieknél kisebb méretű kihelyezett hulladékgyűjtő
edény 5 m-es körzetét feltakarítani, a saját használatában álló edénybe, vagy az edény mellé
idegen eredetű hulladék kihelyezését megakadályozni.
13. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos a szolgáltatásért
közszolgáltatási díjat fizet.
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(2) A közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a
miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.
(4 A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett
tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül
köteles megfizetni azzal, hogy az 1. mellékletben lehatárolt területen az üdülőként
nyilvántartott, valamint időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosokra az (5)
bekezdés vonatkozik.
(5) Az 1. mellékletben lehatárolt területen az üdülőként nyilvántartott, valamint az időlegesen
használt ingatlannal rendelkező tulajdonos esetében a (4) bekezdéstől eltérően az éves
rendelkezésre állási díj 50%-a fizetendő, azzal, hogy a tulajdonos ezt a díjat az április 1. és
szeptember 30. közötti időszakban fizeti meg.
(6) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezési
állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.
(7) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma és az adott gyűjtőedényhez tartozó
egységnyi díjtétel szorzata.
(8) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által a tulajdonos részére a 12. § d) pontban
meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell
megfizetni.
14. § Fogalom meghatározások
(1) Települési szilárd hulladék:
a) 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,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
d) Komposztálható hulladék: a négy vagy annál kevesebb lakást magában foglaló ingatlan
területén a háztartásban, udvarban és kertben keletkező olyan települési szilárd hulladék, mely
biológiailag bomló összetevőket
e) Maradék hulladék: a komposztálható részek elkülönített gyűjtése után visszamaradó, a
gyűjtőszigeteken elhelyezhető csomagolóanyagokat lehetőleg nem tartalmazó települési
szilárd hulladék.
(2) Háztartási hulladék: A lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára használt
épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képződő szilárd hulladék, így
6

pl.: konyhai hulladék, söpredék, salak, csomagolóeszközök, kisebb méretű elhasználódott
háztartási eszközök és tárgyak, kerti hulladék, a lakásban folytatott egyéb tevékenység
gyakorlásából származó hulladék.
(3) Egyéb szilárd hulladék: A lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára használt
épületben felhalmozódott nagyobb mértékű berendezési tárgy, készülék, lom, valamint az
emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben - közintézményben, üzemépületben, irodában,
kereskedelmi, szolgáltató helyiségben és ingatlanon keletkezett, a háztartási hulladékkal
összetételében hasonló, azzal együttesen kezelhető, továbbá a köz- és zöldterületeken
keletkezett szilárd hulladék.
(4) Hulladékkezelés: 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.
(5) 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.
(6) Hulladékszállítás: Az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő kezelési
helyei között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel, történő szándékolt mozgatása, az
ember és élővilág egészségét nem veszélyeztető, illetve környezetkárosítást kizáró módon.
(7) Tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett,
három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése.
(8) Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől
történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.
(9) Termelési hulladék: A termelési folyamat során keletkezett és visszamaradt nem veszélyes
anyag, amely a termelési folyamatban alap-, vagy segédanyagként, sem más termelési
folyamat során alap- vagy segédanyagként illetve félkész termékként nem használható fel.
(10) Többlakásos épület: Ahol a lakások magántulajdonán kívül közös használatú helyiségek
(részek) is vannak a lakások önálló utcai házszámozással nem rendelkeznek, és az épület
fenntartását, üzemeltetését szervezett módon a lakók (tulajdonosok, bérlők) által választott
vagy megbízott vezetőség (személy vagy más szervezet) látja el.
(11) 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.
(12) Veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2. számú
mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen
anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az
egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.
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(13) Inert hulladék: Az ingatlanokon hibaelhárításból, vagy javításból származó építési,
bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elsősorban beton,
tégla, cserép, kerámai hulladék, amelynek összetevői vízben nem oldódnak.
(14) Hulladékgyűjtő udvar: Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd,
valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és
elszállításig való külön tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.
(15) Szabványos gyűjtőedény:
a) 120 literes műanyag tárolóedény,
b) 240 literes műanyag tárolóedény,
c) 1100 literes műanyag tárolóedény,
d) 60 literes műanyag jelölt zsák, és
e) 120 literes műanyag jelölt zsák.
(16) önálló ingatlan: az ingatlan nyilvántartás szerint külön helyrajzi számmal rendelkező,
más ingatlanoktól függetlenül átruházható ingatlan.
(17) időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt ingatlan, valamint az
olyan épülettel rendelkező ingatlan, melyet életvitelszerűen nem használnak.
Záró rendelkezések
15. § § (1) Ez a rendelet 2013. április 18. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg
a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010. (XII. 10.)
önkormányzati rendelete és a szervezett szemétszállításról és a köztisztaság fenntartásának
szabályairól szóló többször módosított 9/1999. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének 2-4. §-ai,
9-16. §-ai, 25-26. §-ai, valamint fejezet számozásai hatályukat vesztik.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

Ez a rendelet 2013. április 17. napján kihirdetésre került.

Horváth Mária
jegyző
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