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Dalmand Ktizs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6{esttilet6nek 6 /2016.(Y .31 .) dnkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:201 6-06-01 -t6l
Dalmand Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 6/2016.(V.31.) dnkormdnyzati
rendelete
a telepiil6si szilard hulladekgazd6lkod6si k6zszolgriltat6sr6l sz6l6 412014. (Yll.7 .)
dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6sir6l.

Dalmand K6zs6g Onkorminyzata K6pvisel6 - testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88. g (4) bekezd6s a) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjrin,
Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l s2616 201 1.6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (1) bekezd6s
19. pontj6ban meghatii.rozott feladatkiir6ben elj6rva, a hullad6kgazd6lkodrisi
k6zszolgiltatasr6l sz,6l6 7 /2014. (V1.27 .) dnkormiinyzati rendelet m6dositrisrlr6l a kdvetkez6
rendeletet alkotja:

r. $

a telepiil6si szilrird hullad6kgazi6lkod6si k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 4/2014. (YII.7 .)
6nkormrinyzati rendelet6nek (Tov6bbiakban: R.) 2. g-a hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,2.$ A rendelet 6rtelmez6se sor6n a hullad6kr6l sz6l6 2O12.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a
tovdbbiakban: Htv.), valamint a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltatris v6gz6s6nek feltdteleir6l
sz6l6 38512014. (XII. 31 .) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Hla.) 6s M eryes
hullad6kgazd6lkod6si l6tesitrn6nyek kialakit6sanak 6s iizemeltet6senek szabdlyair6l sz6l6
24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatiroz6sait kell alkalmazni."

2.$

Az R. 3. $ (4)-(5) bekezd6sei hely6be a kdvetkez6 rendelkez6sek l6pnek:

,,(4) Dalmand K6zs6g Onkormrinyzata (tov6bbiakban: Onkorm 6nyzat) klzigazgat6si teriilet6n
a telepiil6si szilird hullad6kkezel6si kdzszolgriltat6s kdr6ben, a K6zszolgdltat6
szrillit6eszk6z6hez rendszeresitett gytijt6ed6nyben, a k6ztertileten vagy az ingatlanon
6sszegyiijt6tt 6s a K6zszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiil6si szil6rd hullad6k
elhelyez6s c6ljara t6rt6n6 rendszeres gy[jt6s6re, elsz6llit6s6ra 6s 6rtalmatlanit6s6ra jogosult
hullad6kkezel6 a D6l-Kom Nonprofit Kft. (7 632 PEcs, Sikl6si rit 52.), amely kdtelez6
Kdzszolg6ltat6nak min6siil a felek k6a l6trejcitt helyi kdzszolgltatatisi szerz6d6s alapj6n.

(5)A D6l-Kom Nonprofit Kft. (tov6bbiakban: Kdzszolg6ltat6) v6gzi az Onkorminyzat
teriilet6n keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6kainak gytjtes6t 6s elszelliteset 6s gondoskodik a
telepiil6si szil6rd hullad6k - k6myezetv&elmi hat6s6g 6ltal enged6lyezett 6sszet6tehi 6s

mennyis6gri - elhelyezes6r6l 6s rfutalmatlanit6sriLr6l."

3.$

Az R. 11. $ (1)-(3) bekezd6sei hely6be a k6vetkez6 rendelkez6sek l6pnek:

,,1 1.$ (1) A k6zszolgSltat6si dijat az ingatlanhaszn6l6 fizeti. Trirsashazak eset6n az
ingatlanhaszn6l6 a trirsashazi k6z6ss6g.



(2) A dij megfizethet6 csekken, 6tutal6ssal, vagy a jogszab6lyban meghatrirozott egy6b m6don
a Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zrl. r6sz€re.

(3) A kiizszolgdltat6si dijat az ingatlanhaszn6l6 a Nemzeti Hullad6kgazddlkodisi Koordinril6
6s Vagyonkezel6 Zrt 6ltal megkiild6tt szimla alapjrin k6teles megfizetni, a krizszolg6ltatiisi
szerz6d6sben meghat6rozott gyakoris6ggal."

4.$

Zar6 rendelkez6sek

E rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hatilyba. Ezzel egyidejrileg hat6ly6t veszti az R.

I 1. $ (4)-(6) bekezd6se.

Bondom6 Nagy Ibolya Julianna dr. Foki Csilla

polg6rmester jegyz6

Kihirdet6si zrlrad6k:

Jelen rendeletet a Kizsfighiuz (721 I Dalmand, H6sdk tere 5.) hirdet6tdbl6j6n hirdettem ki.

Dalmand, 2016. m6jus 31.

dr. Foki Csilla

segyTi


