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Bonyhridvarasd K6zs6g Onkormrinyzati K6pvisel6-testUlete 7/2016 (VL30.) dnkorm6nyzati
rendelete
Hatdlyos:201 6-07-01 -t6l
Bonyhridvarasd Kdzs6g Onkormrinyzati K6pvisel6-testulere 7/2016 (VI.30.) onkormrinyzati
rendelete
a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgrilta&isr6l sz6l6 9/2013. (V.10.)
iinkormiinyzati rendelete m6dosft6s6r6l

Bonyhridvarasd Kdzsdg Onkormrinyzatdnak Kdpvisel6-testUlete az Alaptiirvdny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontjdban meghatiirozott jogalkot6i hakiskdriben, a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rvdny 35. g-riban ds 88. g (4) bekezddsdben kapott felhatalmazris alapj6n, a
Magyarorsziig helyi iinkormrinyzatair6l sz6l6 201l.6vi CLXXXX. tOrvdny l3.g (l) bekezd6s
19. pontjiiban meghat6rozott feladatkordben eljerva a telepiildsi szikird hullad6kkal
kapcsolatos kdzszolgrilta&isr6l sz6l6 912013. (V.10.) dnkormrinyzati rendelet m6dositrisrir6l a
kiivetkez6ket rendeli el:

l.$. A telepUldsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos k6zszolg6ltatrisr6l sz6l6 9/2013. (V.10.)
iinkormiinyzati rendelet (a toviibbiakban R.) 2.9. az alibbi ( I ) bekezd6se hely6be a kdvetkez6
rendelkezds ldp:

,,(l) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosiira, birtokosiira, hasznril6j6ra
(tov:ibbiakban egytitt: ingatlantulajdonos) fiiggetleniil att6l, hogy a tulajdonos termdszetes
vagy jogi szemdly, illet6leg jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezet|'

2.9. A telepiildsi szikird hulladdkkal kapcsolatos R. 8.g. az akibbi (6)-(10) bekezddsekkel
egdsziil ki:

"(6) A kozszolgriltatris ellenirt6k6t kiitelezettek, beledrtve a mag6nszem6lyeknek a trirsash&
uzemeltetds6re ldtrehozott szervezetet is, 2016. 6prilis I . napjrit6l kezd6d6en a Nemzeti
Hullad6kgazdrilkodrisi Koordinril6 6s Vagyonkeze15 Kft-nek (tovribbiakban: Koordinril6
szerv) fizetik meg.

(7) A kdzszolgiltatdsi dijr6l - 2016. 6prilis 1. napj6t6l kezd6d6en - a Koordin6l6 szerv
negyed6vente rillit ki szflmlit 

^ 
magiinszem6lyek 6s a mag6nszem6lynek a Lirsashriz

iizemeltetisre l6trehozott szervezet r6.sz1re, a gazdrilkod6 szervezetek, int6zminyek r6sz6re.

(8) A kdzszolgdltat6si dijat a Koordindl6 szerv iiltal megktildOtt sz6mla alapj6n kdteles
megfi zetni az ingatlantulajdonos.

(9) A kdzszolgriltatris ig6nybevdtel66rt az 5. g (4) bekezdds szerint dijfizetisre ktitelezett
ingatlantulajdonosokat terhe16 dijhritraldk ad6k m6djrira behajthat6 kdztartoz6s. 2016. riprilis
L napj6t5l a Koordin6l6 szerv akiszirmlir,ott ds az ingatlan tulajdonos riltal hat6riddn b;li.il ki
nem fizetett kd,zszolgriltatrisi dij behajt6sa drdekdben intdzkedik.

( | 0) Amennyiben a kdzszolgriltatrist ig6nybe vev6 dijhdtralikos nem tulajdonosa az
ingatlannak ds a vele szemben lefolyatott vdgrehajtrisi eljrirris eredm6nytelen, a dijhritral6k, a
kisedelmi kamat 6s a felmertilt kdlts6gek megfizetdsdt a kdzszolg alt^t6 - 2016. riprilis l.
napj6t kdvet6en keletkezett dijhetral6kot a Koordin il6 szerv - az ingatlan tulajdonos6tdl,
illetve vagyonkezel6j6t6l kitvetelheti. KOzt s tulajdonban 6ll6 ingatlan esetiben a
tulajdonosok felel6ss6ge egyetemleges."



3.S. R. 14.S. M al:lrbbi (7) bekezddssel eg6sziil ki:

,,(7) A hddtoz men6 elkiiltinftett hullad6k gyiijt6se kiterjed minden ovezetben: papir,
mfianyag, f6m 6s vegyes iisszet6telii kompozit csomagoliisi hulladik gyrijt6s6re a kihelyezett
hullad6kgyfijt6 ed6nyek riltal. A K0zszolgdltat6 6ltal biztositott hulladdkgyiijt<i edinyek
m6rete 6s tipusa:

a) Csal6di hiizas iivezetekben: 120 literes, srirga fedelii, sorsz6mmal elldtott szelektiv
hullad6kgytjt6 ed6nyt biztosft ingyenes haszn6latra az ingatlanhasm6l6k rdszdre. Az
ingatlantulajdonos 6s a K6zszolgiiltat6 megrlllapodris keret6ben rOgziti a haszn6lat felt6teleit.

b) Int6zm6nyekn6l: 1.100 literes s6rga vagy k6k fedelfi, t ij6koztat6 cimk6vel elliitott, sorsziim
ndlkiili szelektfv hulladdkgy0jt6 kontdner, illetve 240 literes, k6k szinii, Lijdkoztat6 cimk6vel
elliitott, sorsz6m n6lkiili hullad6kgyujt6 ed6ny."

ZAR0 RENDELKEZESEK

4. $. (l) E rendelet 2016. jrilius l. napj6n l6p hat6lyba.

(2) E rendelet megfelel a bels6 piaci szolgriltalisokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s a
'fanfics 2006/ 123/EK irrinyelvdben foglaltaknak.


