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Kistapolca Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselotesttiletenek 412016. (VI.l7.) <inkormiinyzati rendelete
a hullad6kgazdrilkod6s, ako^is^asilg ds kdaertilet haszn6lat helyi szabrilyair6l sz6l6 312015. (II.
I 3 . ) <inkorm 6ny zati rendelete m6 do s itris6r6 I

Kistapolca Ktizsdg Onkormrinyzatdnak Kdpviselo-testtilete Magyarorsziry Alaptdrvenye 32.
cikk (l) bekezdds a) pontjriban meghatfurozott feladatk<ir6ben elj6rva, a Magyarorsz6g helyi
dnkormiinyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irvdny 13. S (1) bekezd6s 19. pontj6ban kapott
felhatalmaz6s6val 6lve, a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (Ht.) 35. g-a 6s 88. g
(4) bekezdese alapjiin az <inkormdnyzat hullad6kgazd6lkodrisi kcizfeladat elliitilsa 6rdekdben a
hullad6kgazd6lkod6s, akonisztasrig 6s k<iztertilet haszn6lat helyi szabdlyair6l sz6l6 212015. g.
21.) rinkormfinyzati rendeletdt az ali.},biak szerint m6dositja:

1. $ A hullad6kgazd6lkod6s, a koztisilas6g 6s kdzteri.ilet haszn6lat helyi
szab{iyairol sz6l6 312015. (II. 13.) dnkorm6nyzati rendelet6t (tovribbiakban: 0r.) 6. g

(2)bekezddse hely6be az alibbi rendelkezdds ldp:

,,(2) Az ingatlantulajdonos a h6narthsi hullad6k gyrijtds6re, illetve elsziillitrlsdra a
Kozszolgiitato iital rendszeresitett szabv6ny szerinti, gyrijtoed6nyek valamelyikdt
kciteles igdnybe venni, es kizirolag azt haszn6lni. A kdzszolg6ltat6 6ltal rendszerbe
6llitott gytijtoed6nyek 60 liter, 80 liter, 110 liter rirtartalmtak lehetnek."

2. $ Az 0r. 7. $ (2)-(3)-(4) bekezdds6ben a,,240litert" szcivegrdsz helyebe a,,110
litert" sz<ivegr6sz ldp.

3. $ AzOl12. g (3) bekezd6se hely6be azalibbirendelkezd6s l6p:

,,(3) Az egyes hulladdk fajt5k gytijt6se az ingatlanok elotti kriaertiletrol az al6bbiak
szerint t<irt6nik:

a) a nem visszav6lthat6, itlittsz6, 6sv6nyvizes 6s tiditos palackot (PET:palack)
b) az tiveget (boros-, pezsgos-, szdrpris-, scircis-, befottes iiveg)
c) a kcitegelve kihelyezett papirhullad6kot (rijsrig, ives papirhulladek, nem

szennyezett hul Limkarton)
d) fdmhullad6kot

a kozszolgiitat6 rlltal biztositott, a hulladdkfajtAra, jellegre utal6 egydrtelmtien
felismerhet6 6s megkiildnb<iaetheto szinnel, jelz6ssel vagy felirattal elliitott eddnyben
vagy zs6kban sziillitja el."

4. S AzOr.l3. g (4) bekezd6se hely6be azalilbbirendelkezd6s l6p:

,,(4) Ha a Ktizszolg6ltat6 (3) bekezd6sben foglaltaknak megfelel6 felsz6litrisrit
k<ivet6en azingatlantulajdonos egy dven beliil rijabb alkalommal az elkiil<initett gytijtds
szabtilyait s6rti oly m6don, hogy az elktilcinftetten gytijtritt hullad6k gyrijtds6re szolg6l6
gytijt6zsSkban, vagy gyrijtoeddnyben nem a megfelel5 hullad6kot helyezi el, €,s ezt a
Kdzszolg6ltat6 6szleli, akkor a Kozszol giitat6 az elktikinitett hulladdk gytijt6s
szab6lyainak megs6rtdsdt dokument6lja, 6s dokumentumokat egyidejiileg megktildi az
illet6kes kdmyezetvddelmi hat6s6g r6,sz6re."

5. S Az Or. 14. $ (2) bekezddse helydbe az alihbi rendelkezd6s l6p:

,,(2) Kozszolgriltat6 ti$ekoztatja az ingatlantulajdonosokat a hivhoz men6 gytijt6si
rendszer szabiiyairol 6s esetleges v6ltoziisair6l. A ti$lkoztatitsi k<itelezetts6g6nek eleget

tt2 201 8. 03. 19. 14:26



MHK JogszabQly szolgQltatQs

ingatlantulajdonost terhelo dijh6tral6k

k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s

kSilartozitsnak mino siilnek.,,

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh 8eg7ed6dr5 eo0dt5 ee0e...

azzal 6sszefligg6sben meg6llapitott

kolts6gei ad6k m6dj6ra behajtand6

Ziirok Anna
jegyzo

Ziirok Anna
jegyzo

tehet, az Onkormdnyzat honlapj6n, a kozizemi szdmla mell6 csatolt sz6r6lappal.

Emellett ezt a tijekoilatitst a Kozszolgiitat6 az internetes honlapjiin keresztiil is

kozzeteszi."

6. $ AzOr.16. $ (3) bekezddse hely6be azal1bbirendelkezd6s l6p:

,,(3) A k<tAertleti hullad6k gyiijt6s6hez, a hdztartitsi hullad6k gytijtes6hez, illetve a

hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k gytijt6s6hez ig6nybe veheto gytijtoed6nyek,

tov6bb6 a 6. $ (8) bekezd6sben megjeldlt 120 literes mrianyagzsdk- a r6juk ir6nyad6

rendelkezd sek me gfelelo alkalma zdsi. al - egy ar int alkalmazhat6ak. "

7. S Az 6r. 19. $-a helydbe az alihbi rendelkezd6s l6p:

,,19. $ (1) A teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkod6si

kozszolgtitat6s ig6nybev6tel66rt azingatlantulajdonos a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zixtkorien Mr.ikddo R6sztv6nytilrsas6g (Koordin6lo

szerv) rlszere kcizvetleniil k6zszolg6ltat6si dij at koteles fizetni.

(2) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizet6sdt az, aki a telepiil6si

hullad6kkal kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a Kozszolg6ltat6 a

kozszolgfitat6st felaj6nlja, illetve akozszolgitltatiis teljesit6s6re rendelkez6sre 6ll.

S. S AzOr.20. g (4) bekezd6se helydbe azalihbirendelkezd6s l6p:

,,(4) A hzetendo kozszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal ossze6llitott sz6mla

kezhezvetel6t krivetoen, a szdmlitban felt0ntetett fizet6si hat5ridoig kell kiegyenliteni."

9. $ Az 6r.21. $-a hely6be az alihbi rendelkezd6s l6p:

,,21. $ A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az

6s az

egy6b

10. S Ez a rendelet a kihirdet6st koveto napon l6p hatalyba, 6s a hat6lyba l6p6st

koveto napon hataly itt veszti.

11. $ Egyidejtile ghatillyiltveszti azor.12. $ (4) bekezd6se, a2or.22.,23.,24. $-a.

Ambrus Lajosn6

polg6rmester
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