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Gy6d k6zs6g dnkorma.nyzata Kepvisel<i-testiil etlnek 312017. (II.1 1.) 6nkormrinyzati
rendelete
Hatrllyos:20l 7.-02- I I -t6l
Gy6d k6zs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiiletenek 3/2017. (lI.1l.) iinkormrinyzati
rendelete
Gy6d K6zs6g 6nkormiinyzata K6pvisel6{estiilet e 312017 .(II.l 1.) iinkorm6nyzati m6dosit6
rendelete a hullad6k gazdrilkod6s helyi rendj6r6l sz6l6 1112O14.(XI. 18.) 6nkormrinyzati
rendelete m6dositiis6r6l.

Gy6d Kdzs6g dnkormrinyzata Kepvisel6testiilete

312017.(rr.tr.)

6nkorm6nyzati m6dosit6 rendelete a hullad6k gazd6lkod6s helyi rendj6r6l

szbl6 I 1 12014.(XI. 1 8.) dnkormdnyzati rendelete m6dosit6srir6l.

Gy6d K6zs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete Magyarorsz6g Alapt6rv6nye 32. cikk (2)
bekezd6s6ben foglalt felhatalmazris, valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
t6rv6ny(atov6bbiakban:Ht.)35.9.,39.9.(2)bekezd6s,88.g.(4)bekezd6s,valanintag2/8.
$. (2) alapjin a hullad6kgazd6lkod6s helyi rendj6r6l sz6l6 ttt2}t4.(Xl.1 8.). 6nkormanyzati
rendelet6nek ( a tovribbiakban: R.) m6dositasar6l a kdvetkez<iket rendeli el:

1. S.

Az R. 9. g. (2) bekezdds c.) ponda hat6lyAt veszti, hely6be a k6vetk ez6 sz6vegl6p:

c.) a kdzszolg6ltat6 r6sz6re a Koordiniil6 szerv (Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi 6s Koordin6l6
Vagyonkezel6 Zrt) ak6zszolghltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatai6rt szolgdltatrisi dijat
ftzet.

2.$.

A R. 10. $. h.) pontja hely6be a k6vetkez6 sz6veg l6p:

Az ingatlanhaszn6l6 kdteless6ge, hogy:

h.) a hullad6kgazdrilkodisi k6zszolg6ltat6s dij6t megfizesse.

3.$.

A R. 15.$.-a hatdlyilt veszti.

4.$.

A R. a k6vetkez6 l5lA $. -al egdsziil ki:

1slA.$.



l. Az elkiil6nitetten gyiijt6tt hullad6k a kdzszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyujto
pontra, hullad6kgyiijt6 udvarbq 6tv6teli helyre, vagy ak6zszolg6ltatis kdr6be tartoz6
hullad6kot kezel<i hullad6kkezel6 l6tesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott ajogosultnak
etadhat6, vagy kiil6n gytijtried6nyben elhelyezhet6.

2. A teleptil6s lakosai rdsz6re ig6nybe vehet<i hullad6kudvan6l a kdzszolgdltat6 a

helyben szok6sos m6don 6s honlapjrin t6j6koztat6st nyfjt. A nyitva tartAs rendj6t, a

hulladdkudvarban gyrijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli
m6dj6ra 6s a mennyis6gi korl6tokra vonatkoz6 tAj{kozlatitst a K6zszolg6ltat6 a
honlapj6n 6s a hulladdkudv arban kdzz5teszi.

3. A Kdzszolgrlltat6 a hullad6kudvar iizemeltetesi szabilyzatfiban meghathrozza a
term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6
hullad6kok mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6 e jog6t csak rigy
gyakorolhatja, ha a hullad6kgazd6lkod6si dijat megfizette.

s.s.

A rendelet kihirdet6se napjrin l6p hat6lyba.

Gy6d, 2017. januAr 16.

Schmidt Ferenc

polg6rmester

Lukricsin6 Major Zsuzsanna

jegyzo

Z radfikt Elfogadta Gy6d Ktizs6g 6nkormiinyzata K6pvisel6testilete 2017. janruir .-1
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Lukicsin6 Major Zsuzsanna

jegyz6


