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Gyongyfa Krizs6gi Onkormrinyzat K6pviselc!-testiilet6nek l5/2016.(Xll.l2.)
rinkormiinyzati rendelete
A telepiildsi hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitatitsr6l sz6l6 1212013. (XII. 23.)
<inkormiinyzati rendelet m6dosit6s6r6l

Gyongyfa K<izs6gi Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 20 12. 6vi
CLXXXV. t<irv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 35.9-ban, a 39. g (2) bekezdds6ben kapott
felhatalmazils 6s az AlaptorvEny 32. cikk (2) bekezd6s6ben meghatiirozott
feladatk<ir6ben eljirva,,a telepiil6si hullad6kgazd6lkodrisi kiSzszolg|ltatilsr6l" sz6l6
12/2013. (XII.23.) <inkormiinyzati rendelet6t (a tovrlbbiakban: Rendelet) az
al6bbiak szerint m6dositja:

1.$

A Rendelet 7. $-a az al6bbi (3)-(5) bekezddsekkel eg6sziil ki:

(3) Az elkiildnitetten gyiijt<itt hullad6k akiSzszolgiitat6 6ltal iizemeltetett
hullad6kgytijt6 pontra, hullad6kgyrijt6 udvarba, ritv6teli helyre, vagy a

k6zszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6kot kezel6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe
is sz6llithat6, 6s ott ajogosultnak 6tadhat6, vagy kiikin gytijt6ed6nyben
elhelyezhet6.

(4) A telepnl6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehetci hullad6kudvarr6l a

ktizszolg6ltat6 a helyben szok6sos m6don 6s a honlapjrin trij6koztatrist nyujt. A
nyitva tartiis rendj6t, a hullad6kudvarban gyrijthet6 egyes hullad6kokra es a

hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djrlra 6s a mennyis6gi korliitokra vonatkoz6
tij5koztat6stakdzszolgdltat6 a honlapjrln 6s a hullad6kudvarban kozzlteszi.

(5) A kozszolgiltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiiyzatitban
meghathrozza a termdszetes szem6ly ingatlanhaszniil6 riltal a hullad6kudvarban
elhelyezhetci hullad6kok mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6
e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dijat
megfizette.

2.$

A Rendelet 11. $ (6) bekezd6se az al6bbiak szerint m6dosul:

(6) A kcizszolgiitat6 az ingatlantulajdonos adatait - az adatok tiiroliisa
kiv6tel6vel - a szerzodlses viszony l6trejrittdtSl annak megsziin6s6ig kezelheti.
A jogviszony megszrlin6s6t kovet6en akozszolgiitat6 a kezelt adatokat kdteles
megsemmisiteni.



3.S

(l) A rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hat6lyba 6s az azt kovet6 napon
hatilyrit veszti.

(2)Hatillydt veszti a Rendelet 8. $ 0 pontja 6s a 9. $.

(3) Kihirdet6s6r6l a jegyzl gondoskodik.

Gyongyfa, 2016. november 28.

Nagy Attihn6

polgiirmester

Kihirdetve: 2016. december 12.

Berik Laura

jegyzS

Beilk Laura

jegyz6


