
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Keszii kdzs6g OnkormanyzataKepviselo-testiiletenek 312017. (II.7.) tinkormiinyzati rendelete

Keszii Kdzs6g 0nkorm6nyzataKepviselo-testiilete 312017.(II.7.) onkorminyzati m6dosit6

rendelete a hullad6k gazdSlkodits helyi rendjdrol sz6l61212014.(X.14.) <inkormfinyzati rendelete

m6dosittis6r6l.

Ke szii Kci zs6 g 0nkorm6ny zata Kepv isel6-te sti.ilete

312017.(il.j.)
rinkormanyzati m6dosit6 rendelete a hulladdk gazdrllkod6s helyi rendj6rol

sz6l6 12 I 20 I 4. (XI. I 4. ) tinkorm6n y zati r endel ete m6do sit6srlr6 l.

Keszti Kcizs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilete Magyarorszilg Alaptcirvdnye 32. cikk (2)

bekezd6sdben foglalt felhatalmaz6s, valamint a hullad6kokr6l sz6lo 2012. 6vi CLXXXV.

trirv6ny ( a tov6bbiakban: Ht.) 35.$., 39.$.(2) bekezd6s, 88. $. (4) bekezd6s, valamint a92lB.

S. (2) alapj6n a hullad6kgazdilkodds helyi rendj6rol sz6l6 1112014.(XL 18.). cinkorminyzati

rendeletdnek ( a tovrlbbiakban: R.) m6dosit6s5r6l a kdvetkez6ket rendeli el:

1.$.

Az R. 9. $. (2) bekezd6s c.) pontja hatdlyittveszti, hely6be a ktivetkezo szoveg l6p:

c.) a kdzszolgiitat6 r6sz6re a Koordin6l6 szerv (Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si 6s

Koordiniil6 Vagyonkezel6 Zrt) a kcizszolg6ltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatai6rt

szolgiitatirsi dij at fi zet.

2.S.

A R. 10. $. h.) pontja hely6be a kcivetkezo szciveg l6p:

Az ingatlanh aszniio kdteless6ge, hogy :

h.) a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatds dij6t megfizesse.

3.S.

A R. 15.$.-ahatilyitt veszti.

4.$.

A R. a ktivetkezo 15/A S. -al eg6sziil ki:

ls/A.s.

l. Az elkiilrinitetten gytijt<itt hullad6k akozszolgitltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijto pontra,

hullad6kgytijt6 udvarb a, iivetehhelyre, vagy a kdzszolgSltatrls k<ir6betartozo hullad6kot

kezelo hulladdkkezel6 ldtesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy ktilon
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gyrij t6ed6nyben e lhelye zheto .

2. A telepiil6s lakosai reszlre ig6nybe vehetrl hullad6kudvarr6l akdzszolgirltat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapjrintitjekoztat6st nyrijt. A nyitva tartiis rendj6t, a hullad6kudvarban
gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyisdgi
korl6tokra vonatkoz6 tijekoilatitst a Kcizszolgaltat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban
kozzeteszi.

3. A Kcizszolgdltat6 a hullad6kudvar tizemeltet6si szabiiyzatl,ban meghatirozza a term6szetes
szem6ly ingatlanhaszniio iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyisdg6t. A
term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6 ejog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a
hullad6kgazd6lkod6si dijat megfizette.

s.s.
A rendelet kihirdet6se napjiin l6p hat6lyba.

Keszii, 2017.janu6r 16.

Buday-Sfntha Attila
polgiirmester

Lukr{csin6 Maj or Zsuzsanna
jegYziS

Zfradflk: Elfogadta Keszti Kozs6g Onkormrinyzata Kepvis l6-testtilete 2017. janu6r 30.-i
i.il6s6n. Kihirdetve: 2017 . 02.07 .

Lukricsin6 Major Zsuzsanna
jegyz6
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