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Kris6d K6zs6g Onkorm6nyzat K6pviselotestiilet6nek 512016. (VI.16.) onkorm6nyzati rendelete
a hullad6kgazd6lkod6s, akiizltisztas6g es kdzteriilet haszniiat helyi szabillyair6l szolo 312015. (II.
1 2. ) <inkorm 6ny zati rendelete m6do sit6s6r6l

K6s6d K<izs6g Onkormiinyzatinak K6pviselo-testi.ilete Magyarorszdg Alaptorv6nye 32. cikk
(1) bekezd6s a) pontj6ban meghat6rozott feladatkcir6ben eljitrva, a Magyarorsz6g helyi
<inkormrinyzatair6l sz6l5 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pond6ban kapott
felhatalmaz6s6val 6lve, ahulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (Ht.) 35. g-a 6s 88. g

(4) bekezd6se alapj6n az <inkormAnyzat hullad6kgazdrilkoddsi k<izfeladat elLit6sa 6rdek6ben a

hullad6kgazd6lkod6s, akdztisztas6g 6s kriztertilet haszniiat helyi szab6lyair6l sz6l6 212015. g.
21.) onkorminyzati rendeletdt az alitbbiak szerint m6dositja:

1. S A hulladdkgazdrilkodrls, a koztisztas6g 6s kdztertilet haszn6lat helyi
szabiiyairol sz6l6 3/2015. (II. 12.) <inkorm6nyzati rendeletet (tovdbbiakban: 6r.) 6. g

(2)bekezdese hely6be az alilbbi rendelkezd6s l6p:

,,(2) Az ingatlantulajdonos a hdnartilsi hullad6k gyrijt6sere, illetve elsziilitdsina a

Kdzszolg6ltat6 eltal rendszeresitett szabv6ny szerinti, gytijtoed6nyek valamelyik6t
ktiteles ig6nybe venni, ds kiz6r6lag azt haszndlni. A kozszolgiltat6 6ltal rendszerbe
6llitott gytijtoed6nyek 60 liter, 80 liter, I l0 liter tirtartalmriak lehetnek."

2. $ Az Or.7. $ (2)-(3)-(4) bekezd6sdben a ,,240litert" szdvegr6sz helydbe a ,,1 l0
litert" szovegr6sz l6p.

3. $ Az 6r. 12. $ (3) bekezddse hely6be az alilbbi rendelkezd6s l6p:

,,(3) Az egyes hulladdk fajtitk gyrijtdse az ingatlanok elotti kriaeri.iletrol az alibbrak
szerint t<irt6nik:

a) a nem visszaviilthatS, ittlittsz6, iisv6nyvizes 6s tiditos palackot (PET-palack)

b) az iiveget (boros-, pezsgos-, szdrpds-, scircis-, befottes tiveg)
c) a kdtegelve kihelyezett papirhullad6kot (rijs6g, ives papirhullad6k, nem

szenny ezett hul Llmkarton)
d) femhulladdkot

a k6zszolgrlltat6 iital biztositott, a hullad6kfajtitra, jellegre utal6 egydrtelmrien
felismerheto 6s megkiilcinb<iztetheto szinnel, jelzdssel vagy felirattal ell6tott eddnyben
vagy zsitkban sz6llitja el."

4. $ Az 6n 1 3. $ (4) bekezddse helydbe az alibbi rendelkezd6s l6p:

,,(4) Ha a K<izszolg6ltat6 (3) bekezd6sben foglaltaknak megfelelo felsz6lit6s6t
kdvet6en az ingatlantulajdonos egy dven beltil rijabb alkalommal az elkiildnitett gyrijt6s
szabiiyait s6rti oly m6don, hogy az elktil<initetten gyrijt<itt hullad6k gytijtdsdre szolg6l6
gytijtozs6kban, vagy gytijtoed6nyben nem a megfelelo hullad6kot helyezi el, 6s ezt a
K6zszolg6ltat6 6szleli, akkor a K6zszolg6ltat6 az elkiildnitett hulladdk gyrijtds
szab6lyainak megsdrt6s6t dokument6lja, 6s dokumentumokat egyidejrileg megkiildi az

i I letdke s kdmyezetv6 delmi hat6 srig r 6 szdr e."

5. S Az Or. 14. $ (2) bekezdese helydbe az alilbbi rendelkezd6s l6p:

,,(2) Kozszolg6ltat6 ti$ekoztatja az ingatlantulajdonosokat a hdzhoz meno gytijtdsi
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rendszer szabiiyairol 6s esetleges viiltoz6sair6l. A ti$ekortafftsi kcitelezetts6g6nek eleget

tehet az Onkorm6nyzat honlapjin, a kciziizemi szdmla mell6 csatolt sz6r6lappal.

Emellett ezt a titjekoilattrst a Kcizszolgiitat6 az internetes honlapj6n kereszttil is

kozzdteszi."

6. $ Az 6r. 16. $ (3) bekezd6se hely6be az altbbi rendelkezd6s 16p:

,,(3) A krlzteri.ileti hulladdk gyrijtdsdhez, ahitilartitsi hullad6k gytijt6s6hez, illetve a
hdnartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k gyujt6s6hez igenybe veheto gytijt6eddnyek,

tov6bbil a 6. $ (8) bekezd6sben megjeldlt 120 literes mtianyagzsik- a rrljuk ir6nyad6

rendelkez6 sek me gfelelo alkalma z6sdv al - e gyar6nt alkalmazhat6 ak. "

7. $ AzOr.19. $-a hely6be az alihbi rendelkezd6s l6p:

(1) A telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkod6si

kozszolg6ltat5s igenybev6teld6rt azrngatlantulajdonos a Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi

Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zirtkoruen Mtikddo R6sztv6nyt6rsas6g (Koordintil6

szerv) r eszer e k<jzvetlentil kozszo I g6ltatiisi dij at kotele s f,rzetni.

(2) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizet6slt az, aki a telepiil6si

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

kozszolg6ltattlst felaj6nlja, illetve akozszolgitltatils teljesit6s6re rendelkez6sre 5ll.

8. S Az Or.20. $ (4) bekezd6se helyebe az alitbbi rendelkezd6s lep:

,,(4) A fizetendo kdzszolg6ltatrisi dijat a Koordin6l6 szerv 6ltal <issze6llitott szirmla

kdzhezvetel6t kovetoen, a szimlirban felttintetett fizet6si hat6ridoig kell kiegyenliteni."

9. S AzOr.2l. $-a hely6be azalabbi rendelkezd6s l6p:

,,21. $ A hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az

ingatlantulajdonost terhelo dijh6tral6k 6s az azzal <isszefiigg6sben meg6llapitott

k6sedelmi kamat, valamint a behajt6s egydb kcilts6gei ad6k m6dj6ra behajtand6

koilartozitsnak mino stilnek.,,

10. $ Ez a rendelet a kihirdet6st kriveto napon l6p hat5lyba, 6s a hat6lyba ldp6st

k<jveto napon hatiiyirt veszti.

11. S Egyidejtileghatiiydtveszti azOr.12. $ (4) bekezd6se, a2Or.22.,23.,24. $-a.
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