Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról
Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdés (a) és (b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja
a) Söjtör község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a
hulladékgazdálkodás eszközeivel,
b) Söjtör község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a
keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.
(2) A rendelet céljának elérése érdekében Söjtör község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy
kell megtervezni és végezni, hogy
a) az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele
csökkenjen,
b) ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést,
c) biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
2. §
Söjtör Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékgazdálkodási célok elérése
érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) I. Fejezet 3.
alcímében foglalt alapelveket.
2. A rendelet hatálya
3. §
(1) A rendelet területi hatálya Söjtör község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a településen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és
kezelésére, valamint Söjtör Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyéggel
nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a település területén a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak
minősülnek.
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II. Fejezet
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
4. §
(1)1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása,
kezelésre történő átadása. A településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Gasparich M. u. 26. cégjegyzékszáma: 20-09073507, adószáma: 24308649-2-20, statisztikai számjele: 24308649-3811-572-20) – a továbbiakban:
Közszolgáltató. A Közszolgáltató Söjtör község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett, 2017. október 1. napjától 2022.
december 31. napjáig.
(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely az Önkormányzati Társulás
Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) létrehozott Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: Társulás) tagjainak közös tulajdonában lévő, zalabéri, 3096/12. hrsz-ú ingatlanon
elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
(3) A (2) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt
zalabéri 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező
közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult/kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki köteles a
Közszolgáltató által gyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék
elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.
(4) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatinak ellátása érdekében együttműködik a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulással. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön Társulási Megállapodás
rögzíti.
(5) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet által meghatározott koordináló feladatokat a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) látja el.
4. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A Közszolgáltató kötelessége a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások
megtartásával
a) a közszolgáltatás igénybe vételére köteles ingatlanhasználótól a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott vagy az ingatlanhasználó tulajdonát képező
gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű hulladék házhoz menő, a környezetvédelmi és a műszaki előírásoknak megfelelő járattal
történő rendszeres begyűjtése és elszállítása;
b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett,
továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben vagy más eszközben szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, bálázása,
hasznosításra történő előkészítése (a továbbiakban együtt: előkezelése) és begyűjtése;
c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont hulladék évente
legalább egyszeri, a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtése és
elszállítása;
d) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele;
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e) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése;
f) a b) pontban foglaltak szerint szelektíven begyűjtött hulladék nem újrahasznosítható részének
lerakással történő ártalmatlanítása;
g) a b) pontban foglaltak szerint szelektíven begyűjtött hulladék újrahasznosítható részének
hasznosításra történő átadása.
(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a települési hulladék elszállítását, ha
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés vagy a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy annak berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, kezelés során veszélyeztetheti a
környezetet;
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony,
veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem
szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a
Közszolgáltató számára nem hozzáférhető;
d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék
szóródása nélkül nem lehetséges.
6. §
(1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés következtében állt elő, az
edény javításának (szükség esetén kicserélésének) költségei a Közszolgáltatót terhelik. A javítás
időtartamára a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználónak helyettesítő tárolóedényt biztosítani.
(2) Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.
(3) A gyűjtőedény megrongálódásának tényét, azonnal jelezni szükséges a másik fél felé, a későbbi viták
elkerülése érdekében.
(4) 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.
5. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
7. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról
gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne
zavarja;
b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
közszolgáltatónak átadni;
c) az ingatlanán keletkező veszélyes hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és azt a
Közszolgáltatónak veszélyes hulladékként átadni;
d) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartani és hulladékot feleslegesen nem
keletkeztetni;
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e) a közszolgáltatási díj megfizetési kötelezettségének eleget tenni.
(2) Ha az ingatlanhasználó tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére
kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a felmerülését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a
Közszolgáltatónak. A bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon keletkező rendszeres hulladék
mennyiségének becslése és a szükséges gyűjtőedény űrtartalmának meghatározása érdekében:
a) az ingatlanon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát,
b) nem rendszeres hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,
c) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát.
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen vagy
üresen álló ingatlan tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, és ahol hulladék sem keletkezik (a
továbbiakban: használaton kívüliség).
(4) A használaton kívüliség tényét a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Amennyiben megállapítható, hogy
a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe (díjfizetési kötelezettség jogszerűtlen
szüneteltetése, fennálló bejelentési kötelezettség elmulasztása), úgy ezen időtartamra az ingatlanhasználó
köteles a közszolgáltatási díjat utólagosan megfizetni.
8. §
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A
közszolgáltatási díjat a Ht. 46-47/A. §-ában foglaltak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg, és a
Koordináló szerv szedi be.
(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj
megfizetését arra hivatkozva, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, hogy a Közszolgáltató
az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
(3) A közszolgáltatási díj megfizethető csekken, átutalással vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
módon a Koordináló szerv részére.
(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és
elérhetőségi címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásért fizetendő díjat a régi ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a
közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.
(5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű többlet települési szilárd hulladék elszállítására a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a szolgáltató által rendszeresített műanyag
zsák felhasználásával is jogosult.
(6) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles
megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal.
(7) Az ingatlanhasználó, akinek a Közszolgáltató felé díjtartozása áll fenn, az alapszolgáltatáson kívül a
közszolgáltatás részét képező egyéb szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. Késedelmes díjfizetés
esetén a Koordináló szerv jogosult késedelmi kamat felszámolására.
6. A hulladékgyűjtő edényzet
9. §
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot a környezet szennyezését
megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát képező vagy a Közszolgáltató által biztosított
gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
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(2) A közszolgáltatásban az alábbi űrtartalmú gyűjtőedények használhatók, melyek a közszolgáltató, adott
időszakra vonatkozó matricájával meg vannak jelölve:
a)2 a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy részére – annak választása
szerint aa) 50 literes hulladékgyűjtő edényzet
ab) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet
a) természetes személy ingatlanhasználó részére – annak választása szerint –
ba) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet
bb) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet
b) a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékgyűjtő zsák.
10. §
A hulladékgyűjtő edényzet rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlanhasználó
köteles gondoskodni.
7. A hulladék gyűjtése
11. §
(1) A hulladékgyűjtő edényt annyira szabad megtölteni, hogy az zárható legyen. A gyűjtőedényzetbe a
hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe
helyezés előtt a megfelelő méretűre kell darabolni.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie.
(3) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor a Közszolgáltató
alkalmazottainak életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az
ürítő berendezést ne károsítsa, s a hulladék a mozgatás és ürítés közben ne szóródjon.
(4) Családi házas övezetben az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan jól látható azonosítószámmal nem
rendelkezik, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval megkötött
szerződésben rögzített házszámot vagy helyrajzi számot feltüntetni.
(5) A gazdálkodó szervezet, amennyiben a hulladéktároló edény elhelyezéséből nem azonosítható a
székhelye vagy telephelye, és az edény más közszolgáltatást igénybe vevő gyűjtőedényével együtt kerül
elhelyezésre, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval megkötött
szerződésben rögzített cégnevet feltüntetni.
12. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus úton legalább 3 nappal
megelőzően a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha az általa használt ingatlanon az addig szokásos
hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. Amennyiben az
ingatlanhasználó nem tud nagyobb gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátani, bejelentése alapján a
Közszolgáltató köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének
megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt vagy a
hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani és a
többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig köteles a többletszolgáltatás díját megfizetni.
(2) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az
átadott gyűjtőedény űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja az (1) bekezdésben előírt bejelentési
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kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató
cégemblémájával jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. A nem ilyen zsákba gyűjtött
többlethulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.
13. §
(1) A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a Közszolgáltató által szervezett házhoz
menő elkülönített gyűjtéssel történik.
(2) A hulladékgyűjtő szigetek címe:
a) Söjtör, Deák F. u. 81
b) Söjtör, Deák F. u. 142.
c) Söjtör, Deák F. u. 198.
(3) A szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő magánszemélyek a hulladékgyűjtő szigetek és az e célra
rendszeresített házhoz menő járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni. A hulladéknak a
hulladékgyűjtő szigetre történő elszállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(4) A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen, és a
környezetet ne szennyezze.
(5) A szelektív hulladékgyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákokban csak
a hulladékgyűjtő zsák feliratán szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A szelektív hulladékgyűjtő
zsákokat a Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára, és gondoskodik az elvitt
zsákok pótlásáról.
(6) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken rendszeresített edényzet tisztításáról a Közszolgáltató köteles
gondoskodni.
8. A hulladékszállítás rendje
14. §
(1) A hulladék elszállítása hetente, előre meghatározott útvonalterv szerint történik, pénteki napokon. Ha a
szállítási nap változik, arról a Közszolgáltatónak a szolgáltatást igénybe vevőt előzetesen értesítenie kell.
Ha a Közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, a
hulladék elszállítása az adott ünnep- vagy munkaszüneti napon történik.
(2) A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló zsákot, amely papír és műanyag hulladék gyűjtésére szolgál,
egész évben, havi váltakozással, előre meghatározott napokon szállítja el a Közszolgáltató.
(3) A gyűjtőszigeteken elhelyezett konténerek ürítése havonta történik.
15. §
(1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell
bocsátani.
(2) A gyűjtőedényt legkorábban a szállítást megelőző napon 18 órától, legkésőbb a szállítás napján 6 óráig
kell kihelyezni a közterületre, és legfeljebb a szállítás napján 24 óráig tartható ott. A hulladékgyűjtő
edényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani, és az ingatlanon belül kell
tárolni
(3) A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogos forgalmat.
(4) A közterületre kihelyezett gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy
parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem lehet, amely az ürítést akadályozza. Télen az
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ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről köteles gondoskodni hó- és síkosság elleni
védelemmel.
9. Nem rendszeres közszolgáltatások
16. §
(1) A lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vagy feleslegessé vált
nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság (a továbbiakban együtt: lom) szervezett
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a
közszolgáltatás keretében, az Önkormányzat térítése ellenében gondoskodik.
(2) A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra
használatos gyűjtőedényben méreténél fogva el nem helyezhető, nagy darabos hulladék elszállítására
köteles. A lomtalanítási szolgáltatás nem terjed ki az inert hulladékra, építési törmelékre, járműabroncsra
és biohulladékra.
(3) A lomtalanítási hulladékot társasház esetében a Közszolgáltató által e célra legalább 24 órás időtartamra
kihelyezett gyűjtőkonténerben, családi ház esetében pedig az ingatlannak a közúthoz legközelebb eső
részén, lehetőleg kerítéssel határolt területen belül kell elhelyezni.
17. §
A háztartásban keletkező veszélyes hulladékot a Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékudvarban,
elektronikai hulladék esetén évente legalább egy alkalommal, a lomtalanítás keretén belül, házhoz menő
gyűjtéssel veszi át.
10. A közszolgáltatás szünetelése
18. §
(1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező
igénybe vétele azokon az üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlanokon, amelyeken
legalább 30 napig senki nem tartózkodik, és emiatt ott települési hulladék nem keletkezik.
(2) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kezdő időpontja
előtt legalább 15 nappal megelőzően és a szünetelés időtartamának hozzávetőleges meghatározása
mellett.
(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a
Közszolgáltatónak haladéktalanul köteles azt írásban bejelenteni és a közszolgáltatást a továbbiakban
igénybe venni.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék
kerül kihelyezésre gyűjtőedényben, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítésével – a Közszolgáltató
köteles a települési hulladékot begyűjteni és elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj
ellenében.
11. Záró rendelkezések
19. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Söjtör Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék
gyűjtéséről, valamint a hulladékszállítás rendjének és díjának megállapításáról szóló 4/1999. (IV. 01.)
rendelete.
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