Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
Barlahida Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az ingatlanhasználóknál
keletkező települési vegyes hulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és a házhoz
menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, előkezelésére,
kezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
(továbbiakban: közszolgáltatást) szervez és tart fenn.
1. A közszolgáltatás tartalma
2.§
A közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, az
ingatlanhasználó tulajdonát képező vagy használatában lévő gyűjtőedényben,
vagy a
rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére
bocsátott települési vegyes hulladék átvételére, összegyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi
elszállítására,
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék
évente egyszeri – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra
biztosított szállítóeszközén – történő összegyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására,
c) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére,
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött és elszállított települési vegyes hulladék
ártalmatlanítására, vagy ártalmatlanításra történő átadásra,
e) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív
gyűjtésére (továbbiakban: elkülönített gyűjtés).
2. A közszolgáltatás hatálya
3.§
(1) A közszolgáltatás Barlahida község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A közszolgáltatás kiterjed Barlahida község közigazgatási területén lévő valamennyi
ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.
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(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező település hulladék gyűjtéséről és annak
összegyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő
átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(4) Barlahida község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítésére kizárólagosan jogosult és kötelezett hulladékgazdálkodó (Közszolgáltató) Lenti
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 8960 Lenti Templom tér 9.).
A Közszolgáltató végzi a közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékok átvételét,
gyűjtését, elszállítását és gondoskodik az összegyűjtött települési hulladékok kezeléséről,
vagy kezelésre történő átadásáról.
(5) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében
együttműködik a környező települések önkormányzataival, részt vesz a Nyugat-Balaton és
Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű
megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásban (továbbiakban: ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás). Az önkormányzat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás keretein belül gondoskodik a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló
ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről.

II. Fejezet
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
3. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
4.§
(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint – a környezet védelmére vonatkozó szabályok megtartásával – a közszolgáltatás
igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól:
a) Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát
képező vagy használatában lévő gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék
összegyűjtése és elszállítása,
b) a Közszolgáltató által fenntartott s működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten,
illetve az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására létrehozott
költségvetési szerv területén elhelyezett, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben
gyűjtött települési hulladék összegyűjtése és elszállítása,
c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon gyűjtött és
a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék
évente egyszeri átvétele, elszállítása,
d) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése,
e) az átvett, összegyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítása vagy
ártalmatlanításra történő átadása.
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(2) A Közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben
foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
4. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
5.§
(1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy:
a) a települési hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó írásbeli
jognyilatkozatot aláírja
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben
feljogosított Közszolgáltatónak adja át,
c) a közszolgáltatás igénybevételéért a külön jogszabályban meghatározott díjat
megfizesse,
d) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a település
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne
károsítsa.
(2) Az ingatlanhasználót nem terheli a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége az
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési
hulladék sem keletkezik.
(3) A kötelező közszolgáltatási jogviszony megszűnik, amennyiben:
a) a közszolgáltatással érintett beépített ingatlan beépítetlenné válik és az ingatlanon
hulladék nem keletkezik,
b) az ingatlan lakatlanná válik, azon semmilyen módon és jogcímen nem tartózkodik
senki, és hulladék sem jelentkezik.
(4) Az ingatlan használója köteles a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban
(továbbiakban: Hivatal) - a tény bekövetkeztétől számított 15 napon belül – bejelenteni, ha
tulajdonos, bérlő vagy használó személyének változása vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
(5) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a telephelyén a tevékenység során keletkező
települési hulladékot köteles elkülönítve gyűjteni a telephelyén a tevékenysége során
keletkező nem települési hulladékoktól. A keletkezett vegyes települési hulladékot a
szervezett közszolgáltatás keretein belül köteles átadni a Közszolgáltató részére. Amennyiben
a gazdálkodó szervezet tevékenységét az általa lakóingatlanként használt ingatlanban folytatja
és a természetes személyek részére végzett közszolgáltatás keretében is gyűjteni tudja a
keletkező vegyes települési hulladékát, nem köteles külön igénybe venni a közszolgáltatást
gazdálkodó szervezetként is.
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5. A közszolgáltatás igénybevételének, ellátásának módja és feltételei, a
hulladékszállításra vonatkozó egyéb rendelkezések
6.§
(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást
az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának
rendjéről, időpontjáról a Közszolgáltató közvetlenül vagy hirdetmény útján, a hivatal
közreműködésével értesíti az ingatlanhasználót.
(3) A Közszolgáltató, illetve a szolgáltatást igénye vevő természetes személy a szerződést,
jognyilatkozatot nem mondhatja fel.
(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen kell elhelyezni.
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, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtődény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A Közszolgáltató csak az így szerint elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.
(5) Gazdálkodó szervezet jogosult a közszolgáltatás keretében elszállítandó hulladékot a
Közszolgáltatóval előre egyeztetett módon és feltételekkel más gyűjtőedényben (pl.:
konténerben) elhelyezni. A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybe vételét írásbeli
megrendeléshez vagy szerződéskötéshez kötheti.
(6) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő hulladékszállítás esedékességét az
ingatlanhasználó jelzi a Közszolgáltatónak. A szállításról a Közszolgáltató lehetősége szerinti
legközelebbi időpontban gondoskodik.
(7) A hulladékgyűjtő edényeket csak addig szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek.
A gyűjtődényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során
figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb
terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell
darabolni.
(8) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd
hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló
rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni.
(9) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a
szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen: tégla, beton,
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vas, stb.). Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes
anyagot, állat tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, test épségét, egészségét.
(10) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

6. A természetes személy ingatlanhasználók kötelező közszolgáltatás igénybevételére
irányuló írásbeli jognyilatkozatának egyes tartalmi elemei
7.§
A természetes személy ingatlanhasználók kötelező közszolgáltatás igénybevételére irányuló
írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell különösen:
a) a jognyilatkozatot tevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét a
közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,
b) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét és módját,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
f) a gyűjtőedények térfogatát és darabszámát, használatának jogcímét és módját,
g) a jognyilatkozat aláírásának időpontjában hatályos közszolgáltatási díjat,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
i) a jogviszony módosításának feltételeit,
j) az irányadó jogszabályok meghatározását,
k) a jogviszony megszűnésének eseteit.
7. A nem természetes személyek, illetve költségvetési szervek ingatlanhasználók kötelező
közszolgáltatás igénybevételére irányuló írásbeli jognyilatkozatának egyes tartalmi
elemei
8.§
(1) A nem természetes személyek, illetve a költségvetési szervek közszolgáltatás
igénybevételére irányuló írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell különösen:
a) a jognyilatkozatot tevő bejegyzett nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, cégjegyzék vagy
egyéb nyilvántartási számát, adószámát, bankszámlaszámát, a közszolgáltatás
igénybevételének jogcímét,
b) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét és módját,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
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f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi,
g) a jognyilatkozat aláírásának időpontjában hatályos közszolgáltatási díjat,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
i) a jogviszony módosításának, felmondásának feltételeit,
j) az irányadó jogszabályok meghatározását,
k) a jogviszony megszűnésének eseteit.
(2) A nem természetes személyek, illetve költségvetési szervek a jogviszonyt – kizárólag
írásban, 30 napos határidővel – akkor mondhatják fel, ha a település közigazgatási területén
megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésen a települési vegyes hulladéka keletkezett
és amennyiben ezt a Közszolgáltató felé hitelt érdemlően igazolja.
8. Hulladékgyűjtő edényzet
9.§
(1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlanán keletkező vagy birtokába került
települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles
gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles
igénybe venni.
(2) A szabványos hulladékgyűjtő edény beszerzéséről, karbantartásáról, pótlásáról,
rendeltetésszerű használatáról és tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(3) A kötelező közszolgáltatás során használható hulladékgyűjtő edény mérete:
a) 60 literes műanyag
b) 120 literes műanyag
c) 4,2 m3-es fém.
9. A lomtalanítás alá tartozó lomhulladékra vonatkozó rendelkezések
10.§
(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente
egy alkalommal – természetes személyek felé külön díj felszámítása nélkül – az
önkormányzat térítése ellenében gondoskodik.
A lomtalanítás igénybevételére való jogát az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a
közszolgáltatási díjat megfizette.
(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagy darabos hulladék
elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett
lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl.: inert hulladék, építési törmelék,
járműroncs, biohulladék, rendszeres háztartási szilárd hulladék) nem terjed ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a
Közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosságot az önkormányzat a helyben
szokásos módon tájékoztatja.
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(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőzően 48 órával helyezheti
ki az ingatlana előtti közterületre.
(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(6) A Közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, 30 napon túl díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlantulajdonos a háztartásában keletkező nagy darabos hulladékot külön díj fizetése nélkül
elhelyezheti a Lenti 23/7. hrsz-ú hulladékudvarban vagy a Lenti 054/7. hrsz-ú ingatlanon az
erre a célra kijelölt helyre. A szállításról az ingatlanhasználó gondoskodik saját költségére.
10. Lakossági veszélyes hulladékok és építési-bontási hulladékok gyűjtése és szállítása
11.§
A természetes személyek a háztartásban keletkező veszélyes hulladékot és építési-bontási
hulladékot – mennyiségi korlátozás mellett a Közszolgáltató által meghatározott helyen
adhatják le.
11. Az elkülönített települési hulladék gyűjtése
12.§
(1) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára
kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésre
szolgáló gyűjtőedényben, valamint a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés esetén az erre
rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban köteles elhelyezni.
(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő
szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell
elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron elhelyezett gyűjtőedényekben kizárólag az azokon
lévő feliratoknak megfelelő anyagú hulladékot szabad elhelyezni.
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a
gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról, a hó és síkosságmentesítéséről az
önkormányzat gondoskodik. A gyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt jelöléssel –
piktogrammal, más színnel, felirattal, stb. – vagy speciális kialakítással meg kell
különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől.
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12. A közszolgáltatás szüneteltetése
13.§
(1) A használaton kívüli ingatlan esetében a közszolgáltatás igénybevétele és a díjfizetés alól
mentesség (továbbiakban: szüneteltetés) adható az alábbi együttes feltételek mellett:
a) a szüneteltetés az ingatlanhasználó előzetes írásbeli kérelme alapján
kezdeményezhető, legkorábban a kérelem beérkezését követő hónap első napjától,
b) szüneteltetés évente legfeljebb 6 hónap időtartamra kérhető, amennyiben az
ingatlanhasználó a közszolgáltatással összefüggő díjhátralékkal nem rendelkezik.
(2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a hivatalban bejelenteni.
(3) Amennyiben a szüneteltetéssel érintett ingatlan esetében a szüneteltetés időtartama alatt
közszolgáltatás alá tartozó hulladék került kihelyezésre, úgy a szüneteltetés semmissé válik,
és az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles
elszállítani, az ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó jogszerűtlenül kérelmezte illetve vette igénybe a
szüneteltetést, a Koordináló szerv jogosult visszamenőleg az elmaradt hulladékszállítási díjat
egy összegben kiszámlázni és egyéb pótlólagos költségeit érvényesíteni.
(5) Indokolt esetben (pl. kórházi ápolás) az ingatlanhasználó az akadályoztatás igazolásával
méltányosságból előzetes bejelentés nélkül is kérheti a közszolgáltatási díjfizetés alóli
felmentését az általa igazolt időszakra vonatkozóan. Az akadályoztatást annak megszűnése
után legkésőbb 15 napon belül be kell jelenteni.
13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
14.§
(1) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés,
illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást
igénybe vevő azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra,
kedvezmények érvényesítésére, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.
(3) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
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14. A közszolgáltatási díj megfizetése
15.§
(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetnie, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2) A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatási díjat a
Koordináló szerv szedi be, a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat kiállítja és kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a
legközelebbi gyűjtési nappal bezárólag pótolta a mulasztását vagy az ingatlanhasználó
mulasztása állapítható meg.
(5) A Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat fizet.
(6) Az önkormányzat területén 60 literes hulladékgyűjtő edényzet használatára jogosultak:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti egyedül élő és 62 év feletti nyugdíjas személy.
Záró rendelkezések
16.§
(1) A rendelet 2017. május 2. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.
Barlahida, 2017. április 26.
Hári Barnabás
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
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A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 27.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
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