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7 /2016.( XI.16. ) iinkormdnvzati rendelete
Az ingatlan tulajdonosoknril keletkez6 telepi.il6si szikird hullad6k kezel6s6r'el kapcsolatos

hullad6kkezel6si kiizszolgriltatr{s16l sz6li
2 /2003.( II.20.) iinkormdnyzati rendelet m6dosftdsrir6l

Bogiidnrindszent Krizsdg Onkormrlnyzat Kdpviselo-testtilete az ,\laptrirvdny 32. cikk (2)
bekezddse, valamint Magyarorsz6g helyi dnkormiinyzatairol szolo 2011. dvi CLXXXX.
tcirv6ny 13.$ (l) bekezdds 19. pontj6ban biaositott feladatkor6ben eljarva, a hulladdkr6l szol6
2012. dvi CLXXXV. tdrvdny 88. $ (4) bekezdes6ben biztositott felhatalntazis alapjtn az

ingatlan tulajdonosokn6l keletkez6 telepiil6si szilard hullad6k kezeldsdvel kapcsolatos
hulladdkke zelesi kcizszolg6ltatdsr6l sz6l6
2 I 2003 . (il2 0. ) cinkorm itny zati rende letdt az alibbiak szerint m6do s itj a.

1.S

Az ingatlan tulajdonosoknal keletkezo telepiilesi szil6rd hulladek kezeldsdvel kapcsolatos
hulladekkezelesi kozszolg6ltatdsrol szolo 2 /2003.(iL20.) dnliormfnyzati rendelet az alibbi
6/C $-al egdsztil ki.
,, 6/C $ (1) Az elkillonitetten gyrijtdtt hulladdk akozszolg6ltat6 illtal iizerneltetett
hulladdkgf iijto pontra. hulladekgyrijto udvarba. 6tv6teli hell're" \/agy a kozszolg6ltat6s kdrebe
tartozo hulladdkliezelo ldtesitm6nybe is sz6llithat6 es ott a jogosultnak 6tadhat6 r,agy ktiltjn
g1'uj toedenl'ben elhell' ezheto.
(2) A telepiilds lakosai 6ltal ig6nybe veheto hulladdkudvarr6l a Kcizszolgitltato a helyben
szok6sos rn6don es a honlapj intitjekoztatdst n1'rlj1. A Kozszolgiitato a honlapjdn 6s a

hulladdkudvarban a nyitva tartds rendjdre" a hulladekudvarban gl,rijthet6 egyes hulladdkokra -

a nennf isegi korlatokra es a hulladekudvar igenybeveteli modjara vonatkozo tajekoztat6st

teszkdzze.
(3) A Kozszolgiitato a hullad6kudvar iizemeltetdsi szabiiyzatitban meghatitrozza a

termdszetes szemdly ingatlanhaszniio iltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyisdg6t. A terrn6szetes szemdly ingatlanhaszniiS e jogdt csak irgy gyakorolhatj a,ha a
hul I addkgazddl k o d 6s i ko zszol giltat6si d ij at me gfrzette.,,

2.S
(l)Ez a rendelet a kihirdetdsdt ktjvet6 napon ldp hat6lyba .

(2)Eza rendelet a hat6lybal6p6s6t kdvet6 napon hatitlySt vesziti.

Bogridmindszent ,2016. november l5 .
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A rendelet az onkorm inyzat SZMSZTUeTT fogldltak szerint a mai napon kihirdetdsre keriilt.
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Bog6dmindszent, 2016. november I 6


