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Iviinbatty6n Kozs6g OnkormdnyzaatKepviselo-testtilet6nek 3l2}l7 .(I1.22.)6nkorm6nyzati rendelete
akoztrsztas6gr6l, valamint a teleptldsi szllird hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltatSsr6l 6s
annak ktitelez6 ig6nybevdtel6r6l sz5l6 9/2013(VIII.20.) 6nkorm6nyzati rendelete m6dositris6r6l

Ivdnbattyrin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 312017.(11.22.)
iinkorm{nyzati rendelete a kiiztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal
kapcsolatos helyi kiizszolgriltatdsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l szril6
9/2013(VIII.20.) iinkorm{nyzati rendelete mridositr{sri16l

Iv6nbattyiin Kdzs6g Onkormrinyzatinak K6pviselo-testiilete az Alapt<irvlny 32. cikk (1)
bekezd6s a) pontjriban foglalt feladatkdr6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV.
tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapjan a
kcivetkezoket rendeli el:

1.$ A 9/2013.(VIII.2O.) dnkorm6nyzati rendelet ( a tov6biakban: Rendelet) 2.$.-a helydbe az
al6bbi rendelkez6s l6p:

,,2. $ A rendelet hatiiya kiterjed Ivrinbattyrin kcizsdg kiizigazgatrisi teriiletdn l6vo valamennyi
ingatlan haszniiojira, tulaj donos6ra.,,

2.$ A Rendelet 4.$ (l) bekezdds 17. pontja hely6be azalihbi rendelkez6s l6p:
17. a kozszolgdltatis tdrgya: az 4.$ (l) bekezdds 2. pontjiiban meghatfurozott telepiil6si

hullad6k;

3.$ A Rendelet 6.$ (2) bekezd6s helydbe az alihbi rendelkezds l6p:

,,(2) A telepiildsi hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a krizszolgiitat6 az ingatlan-
tulajdonosokt6l a kdzszolgriltatdsi szerz6d6sben meghatiirozott gyakoris6ggal, napokon 6s
gyrijtoed6nyben kdteles gondoskodni.

A teleptil6si hullad6k elsziillit6si napj6nak esetleges viitozitsirol az <inkorminyzat a helyben
szok6so s m6don kritel e s az ingatlantulaj dono sokat ti|1 ekoztatni. "

4.$ A Rendelet 8.$ (2) bekezd6s hely6be azalibbi rendelkez6s l6p:

,,(2) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6s kor6be a telepiil6si hulladdk, zdldhulladdk 6s a
vesz6lyes hulladdk tartozik. ,,

5.$ A Rendelet 10.$-az aLibbi (5) 6s (6) bekezd6ssel eg6sziil ki:
,,(5) 60 literes t6rol6edeny hasznillatira jogosult a teleptil6si onkormrlnyzat eltal kiadott

igazolis alapjttn a lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszerfen haszn6l6 term6szetes szem6ly.
(6) A kdzszolg6ltat6 jogosult azonosit6 matric6t rendszeresiteni a szerzodott t6rol6eddnyek

azonosittis6ra. A matrici.ir akozszolgiitat6 biztositja a szolgiiltat6st ig6nybe vevonek, amelyet
az ingatlantulajdonos, haszniil6 a hulladdkgytijto ed6nyre kciteles j6l l6that6 m6don
felragasztani."

6.$ A Rendelet I 1.$ (2) bekezd6s hely6be az alibbi rendelkez6s l6p.

,,(2) Az tidi.ilokent nyilviintartott ingatlannal rendelkez6 tulajdonosok, hasznril6 az 6,llando
lak6ingatlan tulajdonos6ra,haszniiojara meghatirozott dves dij 50o -at el6ro kcizszolg6ltat6si
dij megfi zet6s6re kciteles."
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7.$ A Rendelet 13.$ (2) bekezd6s hely6be az althbi rendelkezds l6p:

,,(2) A hulladdktermelo az ingatlanon kdpzodcitt hullad6k gyrijt6s6t az ingatlan tertiletdn

hullad6kgazd6lkod6si engeddly n6lkiil legfelj ebb 1 6vig v egezheti ;'

8.$ A Rendelet 13.$ (6) bekezd6s hely6be az althbi rendelkez6s l6p:

,,(6) Hulladdkot csak hullad6kgazd6lkod6si enged6ly birtok5ban lehet sz6llitani, kiv6ve ha

a) a term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 az elkiil<initetten gytijtott hdztartdsi hullad6kot

hulladdkgyujto pontra, hullad6kgytijt6 udvarba, 6tvdteli helyre vagy hullad6kkezelo

l6tesitmdnybe szdllitj a, valamint

b) a gy6rt6, a forgalmazo az ittvdteli kotelezettsdggel 6rintett hullad6kot hulladdkkezelo

l6te sitm6nybe szillitj a,

c) a gazdirlkod6 szervezetnem tizletszertien, alkalmildg, az elktilonitetten gyrijtdtt hullad6k6t

saj6t j6rmtiv6vel, m6sik telephely6n levo iizemi gytijtohelyre vagy 6tv6teli helyre,

hullad6kgytijt6 pontra, hulladdkgytijto udvarba, valamint hullad6kkezelohoz szallitja.

9.$ A rendelet a kihirdet6st kdveto napon 16p hat6lyba.

Czigler Regina

polg6rmester

Csalos Be6ta
jegyzo

A rendeletet a k6pviselo-testiilet a2017. febru6r 13-i ii16s6n fogadta el. Kihirdet6sre keriilt

2017 . febru6r 22-en.

Csalos Beita
jegyzo
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