
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (III.31.)) Önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35 . §-ában, 39. § (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

1. § E Rendelet hatálya: 
a) a Gyál közigazgatási területén végzett települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra, a közszolgáltatás keretében a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) a Ht. szerint igénybe venni köteles 

ingatlanhasználókra terjed ki. 
2. §A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 

1. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 

3. § (1) A Ht. szerinti ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített 
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az 
ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e Rendeletben 
meghatározottak szerint átadja. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével a természetes személy ingatlanhasználó' a házhoz 
menő szelektív gyűjtéssel érintett települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a vegyes 
hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben gyűjti és e hulladékokat a 
közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja; 

(4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti . 

2. A közszolgáltatás tartalma 

4. §A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki : 
a) a közterületen a Közszolgáltató vagy Gyál Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által 

kihelyezett utcai hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére; 
b) az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes háztartási vagy ahhoz 

hasonló hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
e) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladékok e Rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 
létesítményekbe való szállítására; 

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az 
ingatlanhasználó által e Rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően 
elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

e) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az 
ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának 
gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

j) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az 
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ingatlanhasználó által e Rendeletben meghatározottak szerint gyűjtött zöldhulladék gyűjtésére és elszállítására. 

3. A közszolgáltatási szerződés 

S. §A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottakon túl 
az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; 
b) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 

6. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás 100%-áig vehet igénybe alvállalkozót. 

4. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

7. § (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az 
ingatlanhasználó számára a közszolgáltatás igénybevételének bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon 
keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt/zsákot 15 napon 
belül rendelkezésre bocsátja a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. 

(2) Az ingatlanhasználó részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló műanyag zsákok átvételi lehetőségét a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán biztosítja. 

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati 
hozzájárulás jogosult az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e 
Rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató 
köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására felszólítást küldeni, továbbá a közterület
használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését is 
kezdeményezni. 

(4) Ha az ingatlanhasználó természetes személy, lakásszövetkezet, társasház az e Rendelet szerinti bejelentési 
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - valamennyi ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett -
az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen 
kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat 
számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 

(5) Ha az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás 
jogosultja e Rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó és a 
közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett - minimálisan 1 db 110 literes, 
vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri 
ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó, a közterület
használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 

8. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges: 
a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi; 
b) mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges 

létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza. 
(2) A Közszolgáltató: 

a) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott nyilvántartási rendszert; 

b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről jogszabály által előírt 

időszakonként közszolgáltatási tájékoztatót és közszolgáltatási beszámolót készít, melyet Önkormányzat részére 
megküld. 

e) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének és egyéb, közszolgáltatást érintő fejlesztési terveinek 
elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik, és a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét megküldi; 

d) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert 
működtet. 

9. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás 
díját az ingatlanhasználótól beszedi. 
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5. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

10. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást - ha az ingatlanhasználó kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem 
állapodnak meg - az e Rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékait a Közszolgáltató részére a gyűjtés szabályait betartva rendszeresen átadja. 

11. §(!)Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet. 
(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik. 

12. § (!) A nem természetes személy ingatlanhasználó, valamint az egyéni vállalkozó a közszolgáltatás kötelező 
igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére. 

(2) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok -
különösen a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 
válik, valamint ha az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségének megváltozása 
folytán más űrméretű gyűjtőedényt vesz igénybe. 

13. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 
napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. 

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban bejelenti a Közszolgáltatónak, a felfüggesztés 
kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. 

(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 
haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak. 

( 4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az 
ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a 
közszolgáltatási díjat megfizeti . Ez esetben a felfüggesztés automatikusan megszűnik. 

14. §Az ingatlanhasználó gondoskodik a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet kivételével 
a hulladékgyűjtő edények beszerzéséről, továbbá valamennyi a közszolgáltatásba bevont gyűjtőedény 

rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán 
tartásáról. 

6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

15. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a 
közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve, adóazonosító jele, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, a szolgáltatás igénybevételének helye (ürítési hely), 
adószám, cégjegyzékszám), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik. 

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél (1) bekezdésben említett adatainak 
kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával. · 

(3) Az ingatlanhasználó fenti adatainak megszerzése, pontosítása, kiegészítése céljából a Közszolgáltató 
adatszolgáltatást kérhet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartására jogosult szervtől. 

( 4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony megszűnéséig, díjhátralék esetén 
a tartozás fennállásáig kezelheti. 

7. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 

16. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 
befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi. 

(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő szelektív gyűjtéssel 
érintett újrahasznosítható hulladékok. 

(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő kerti zöldhulladék 
gyűjtéssel érintett hulladék. · 
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(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan 
anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési 
és bontási hulladék, állati tetem, valamint veszélyes hulladék. 

17. § (1) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt 
időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. 

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás keretében elszállítandó hulladék tárolására szolgáló edényt és zsákot, 
valamint a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 
órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

( 4) Az ingatlanhasználó - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési vegyes hulladékát kizárólag a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban, a 
szelektíven gyűjtött hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy 
átlátszó zsákban, kerti zöldhulladékok esetében kizárólag átlátszó zsákban, a faágakat legfeljebb 1 méteresre 
darabolva, összekötve helyezheti el. 

(5) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben, a hulladékgyűjtő zsákban úgy helyezi el, hogy az, az 
edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. 
Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. 

(6) A gyűjtőedény fedelét a Közszolgáltató az ürítést követően visszazárni köteles. 

18. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, illetve e Rendelet szerinti zsákban 

kerül kihelyezésre; 
b) a szelektíven gyűjtött és a kerti zöldhulladék esetén nem átlátszó műanyag zsákban/arra rendszeresített gyűjtő 

edényben, vagy az nem kizárólag az e Rendelet szerinti hulladékot tartalmazva kerül kihelyezésre, 
e) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak · 

felróható okból nem üríthető; 
d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző 

személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, 
vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

e) a kihelyezett gyűjtőedény a vonatkozó jogszabályokban, illetve az e Rendeletben tiltott anyagot vagy 
meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz; 

j) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása 
nélkül nem lehetséges. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, haladéktalanul 
értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy 
okok megszüntetésére. Ha e kötelességének az ingatlanhasználó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz 
eleget, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására 
okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges 
költségeket a Közszolgáltató külön számlában érvényesíti. · 

8. A vegyes hulladék gyűjtése 

19. § (1) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága heti egy alkalom. 

(2) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege: 
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 12 kg, 
b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 
e) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 
d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 
e) 660 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 120 kg, 
f) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 130 kg, 
g) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 150 kg. 
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9. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

20. § (1) Az ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett hulladékokat a rendszeresített 
hulladékgyűjtő edényekbe/zsákokba külön gyűjti. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények/zsákok ürítésének 
minimális gyakorisága havi egy alkalom. 

10. A zöldhulladék gyűjtése 

21. § (1) Az ingatlanhasználó a településen keletkező hulladék részét képező, házhoz menő kerti zöldhulladék 
gyűjtéssel érintett hulladékot külön gyűjti úgy, hogy: 

a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat átlátszó zsákba; 
b) a faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre érvényes zöldhulladék gyűjtés napján 

helyezi ki. 
(2) A kerti zöldhulladék elszállításának minimális gyakorisága április 1. és november 30. között havi egy alkalom. 

11. Lom hulladék gyűjtése 

22. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente 
kettő alkalommal április 15-e és május 15-e, valamint október 15-e és november 15-e közötti időszakokban, 
hétvégén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a 
rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot 
szállítja el. 

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 
a) építési és bontási hulladék; 
b) gumiabroncs hulladék; 
e) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
j) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék; 
h) kerti zöldhulladék. 
(4) A lom hulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, továbbá 

honlapján minimum 7 nappal előbb megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki. 
(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne 

akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

12. Mentesség 

23. § (1) Az Önkormányzat kérelemre mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon, 75. 
életévüket betöltött egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 
110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. 

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti mentesség igénybevételére az, akinek háztartásában a házastársán kívül 
más személy is él. 

(3) A mentesség az arra jogosultat a 75 . életéve betöltését követő hónap l .'napjától illeti meg. 
( 4) A mentességre jogosító feltételek meglétét a népesség-nyilvántartás adatai alapján a Gyáli Polgármesteri 

Hivatal ellenőrzi. 
(5) A mentességgel kapcsolatos ügyekben Gyál város polgármestere jár el, átruházott hatáskörben. 
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Záró rendelkezések 

24. § (1) E Rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
26/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 3/2014.(1.31.), 23/2012.(XII.15.), 
13/2012.(IV .27 .), 24/2011.(XI.3 0. ), 18/2010.(XII.22. ), 19/2009 .(XI.4. ), 19/2004.(X. 7.) számú önkormányzati 
rendeletek. 

25.§ E Rendelet 3.§ (3) bekezdésében említett gyűjtőedény rendszerbe állításáig a házhoz menő szelektív 
gyűjtéssel érintett települési hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre · bocsátott vagy bármely más átlátszó 
zsákban kell gyűjteni . Közszolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának alkalmával a felhasznált zsákok 
mennyiségének megfelelő számú új zsákot köteles helyben biztosítani. 

r~ 
címzetes főjegyző 

--
ZÁRADÉK: 

A rendelet 2014. március 31. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

Gy á 1, 2014. március 31. 

& dk 
címzetes főjegyző 


