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Gordisa K6zs6g OnkormrLnyzata k6pviseki+estiilet6nek 5/2016.(VI.30.) 6nkormdnyzati
rendelete
Hat6lyos:201 6-07.-01 - 201 6-07 -O2

Gordisa Kdzs6g OnkormriLnyzata kepvisel6-testiilet6nek 5/2016.(VI.30.) <inkormanyzati
rendelete
a teleptildsi szil6rd hulladdkgazd6lkod:{si kdzszolg6ltatdsr6l sz6l6 10/2013. (XII. 31.)
dnkormrlnyzati rendelet m6dositris6r6l

Gordisa Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6{estiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
sz6mir tdrv6ny 35. $-ban, 6s 88. $ (4) bekezd€s6ben kapott felhatalmazrls alapjrin, az

Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban 6s aMagyarorsz gi helyi 6nkorm6nyzatokr6l
sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (l) 19. pontj6ban meghatitrozott feladatkdr6ben
elj6rva a telepiil6si szilard hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgdltat6sr6l sz6l6 1 0/2013. (XIL 3 l.)
dnkormrinyzati rendelet m6dosit6srfu6l a kdvetkez6ket rendeli el:

1.S

(1) A telepiil6si szil6rd hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatAsr6l sz6l6 l0/2013. (XII. 31.)

dnkorm6nyzati rendelet (a tovribbiakban: rendelet) 2. $-a a kiivetkez<i (1a) bekezd6ssel

eg6sziil ki:

,,(la) A telepiil6s kdzigazgatasi teriilet6n a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos k6telez6 hell

k6zszolg6ltatris teljesit6s6re jogosult, illet6leg kdtelezetlk6zszolg6ltat6: D6l-Kom Nonprofit
Kft."

(2) A rendelet 3. $ (l) bekezd6se a kiivetkez6 21. ponttal eg6szil ki:

,,Koordin6l6 szervi az 6llam 6ltal az 6llami hullad6kgazd6lkodasi k6zfeladat ell6t6sra

l6trehozott szervezet kijel6l6s6nil sz6l6 Korm. rendeletben meghatfurozott szewezet."

(3) A rendelet a kdvetkez6 4/A. $-al eg6sziil ki:

,,41A. i 0) Az az ingatlanhasznril6, akinek az ingatlana az ingatlan-nyilvantartSsban

iidiilok6nt van b ejegyezt e, amennyiben az ingatlan6t meghatrirozott id6szakban nern

hasm6lja, a k6zszolg6ltat6t6l irasban k6rheti a k6zszolgdltat6s sziineteltetes6t. A
k6zszolg6ltat6s sziineteltetese a bejelent6st k6vet6 h6nap els6 napjAt6l legfeljebb hat h6napig

tarthat. Az ingatlanhaszn6l6 k6teles nyilatkozatot tenni arr6l, hogy az ingatlant a sztineteltet6s

id6tartama alatt nem haszn6lja.

(2) Ha az ingatlanhasznril6 a k6relernben megjel6lttel ellent6tben az tdiiltit haszniilja, a

k6zszolg6ltat6s sziinetel6se meg szakad, az ingatlanhaszn6l6 kdteles a k6zszolg6ltat6st

igenybevenni 6s a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgiltat6si dijat megfi zetni.

(3) Amennyiben az ingatlanhaszn6l6 tart6san nan haszn6lja az ingatlan6t az (1) t2)
bekezd6sekben foglaltakat kell alkalmazni azzal az elt6t6ssel, hogy a kdzszolg6ltatris

sziinetel6s6nek id6tartama a hat h6napot meghaladhatja."

2.S



(1) A rendelet l. $ (2) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,Gordisa Kiizsdg Onkormanyzata a hullad6kgazd6lkoddsi c6lok el6r6se 6rdek6ben elldda a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 2. $ (1) bekezd6s 27a.
pontj6ban meghatiirozott dnkorm6nyzati hullad6kgazd6lkoddsi feladatokat."

(2) A rendelet 3. $ (2) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A rendeletben nem szab6lyozott alapfogalmak tekintet6ben a Ht. rendelkez6sei az
iranyad6ak."

(3) A rendelet 4. g (2) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A k6zszolgdltatds ig6nybev6tele a teleptilds k6zigazgatA,si teriileten l6v6 ingatlanok
ingatlanhaszndl6i r6szbre eg6sz 6vben k6telez6. Az iidiil6 ingatlanokra vonatkoz6 szab6lyokat
a rendelet 4/A. $-a tartalmazza."

(4) A rendelet 4. g (5) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A gazd6lkod6 szetvezet ingatlanhaszndl6 ahlztart si hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t
k6pez6 elkfrl<initetten gyfijtdtt hullad6k kezeles6r6l a Ht.-ban meghat6rozottak szerint
gondoskodik."

(5) A rendelet 6. g (5) bekezd6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,,{z ingatlanhasznSli iital a koordindl6 szerv r6sz6re fizetend6 hullad6kgazddlkoddsi
k6zszolg6ltat6si dijat az 6nkormanyzat atviilalla 6s az 6nkorm6nyzat fizeti meg a koordin6l6
szerv fel6."

(6) A rendelet 9. g (4) bekezd6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s lep:

,,Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6k gyiijt6s6re az alapszolglltatds keret6ben az alflbbi iirtartalmt,
a kdzszol gillat6 6ltal rendszeresitett tipusir

a) 110-120 literes,

b) 70-80 literes, vagy

c) a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s v6gz6s6nek felteteleirdl sz6l6 Korm. rendeletben
meghatarozott felt6telek eset6n 60 literes

szabv iny eA6ny zetet k6tel es i g6nybe venni. "

(7) A rendelet 10. g-a hely6be a k6vetkezri rendelkez6s l6p:

,,A hullad6kgazdilkod6si kdzszolgdltatrisi dij meghatarozdsilra, beszed6s6re vonatkoz6
szabdlyokat aHt. 46-52. g-ai hatilrozziift meg.,,

(8) A rendelet 14. g-a hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:



,,A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szab6lyokat aHt. tartalmazza'."

3.S

A rendelet

a) 2. $ (3) bekezd6s6ben a ,,A krizs6g kdzigazgatisi teriilet6n l6v6 valamennyi ingatlan
tulajdonosa, tulajdonosi k6ztiss6ge, hasan6l6ja, kezeloje, <inkormriayzati tulajdonri lakSs- 6s

helyis6g berl6je (a tovdbbiakban: egyi.itt tulajdonos)" sz6vegr6sz hely6be az ,,Az ingatlan
haszrdl6" sz6veg,

b) 4. $ (3) bekezd6s6ben, 4. $ (4) bekezd6s6ben, 5. $ (2) bekezd6s6ben, 6. $ (l) - (4)

bekezd6s6ben, 6. $ (8) - (9) bekezd6seiben, 7. $ (3) bekezd6s6ben, 9. $ (1) - (2) bekezdeseiben,

9. $ (4) bekezd6s 6ber.,12. $ (l ) - (2) bekezd6seiben az ,,ingatlantulajdonos" sz<ivegr6sz hely6be

az,,ingatlanhaszn6l6" szdveg,

c) 5. g (1) bekezd6s6ben az,,Orszdgos Hullad6kgazd6lkod6si Ugyn6ks6g" sz6vegr6sz hely6be

a ,,hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltatrisi tev6kenys6g min6sit6s6r6l sz6l6 t6rv6nyben

meghat6(ozott hat6s6g" sziiveg,

d) 5. $ (3) bekezd6s6ben ,,az 3. $ (l) bekezd6s 1 1. pontj6ban" sziivegr6sz hely6be ,,a Ht.-ban"

sziiveg

l6p.
4.S

Ez a rendelet 2016. jrilius 1-j6n l6p hat6lyba.

s.s

Hat6lydt veszti a rendelet 3. $ (1) bekezd6s 2-17. pontjai,6. $ (6)-(7) bekezd6sei.

Elfogadva: 2016.06.29.

Kihirdetve: 20 I 6.06.30.
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