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Kok6ny kozsdg 0nkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 312017. (II.10.) <inkorm6nyzati rendelete

Kok6ny Kozs6g 0nkorm6ny zataKepviselo-testi.ilete 312017 .( II.10.) dnkorm6nyzati m6dosit6
rendelete a hullad6k gazdiikodils helyi rendj6rol sz6l61612014.(XI.17.) dnkorm6nyzati rendelete

m6dosit6s6r6l.

K<ik6ny K<izs6g Onkormany zata Kepviselo-testtilete

312017.( rr.r0.)
dnkorm6nyzati m6dosit6 rendelete a hullad6k gazdrilkod6s helyi rendj6rol

sz6l6 I 6 I 20 1 4. (XI. I 7. ) <inkorm 6ny zati rendelete m6dosit6s6r6l.

Kokeny K6zs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testi.ilete Magyarorszdg Alaptorvdnye 32. cikk
(2) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s, valamint a hullad6kokr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV.
torvdny ( a tov6bbiakban: Ht.) 35.$., 39.$.(2) bekezd6s, 88. $. (4) bekezd6s, valamint a92lB.

$. (2) alapj6n a hulladdkgazdalkodds helyi rendj6rol sz6l5 1612014.(XI.17.). dnkormdnyzati
rendelet6nek ( a tov6bbiakban: R.) m6dosit6s6r6l a krivetkezoket rendeli el:

Az R. 9 $. (2) bekezdds c.) pontja hatiiyitt veszti, helyebe a ktivetkezo szoveg l6p:

c.) a kozszolgiitat6 r6sz6re a Koordinrll6 szery (Nemzeti Hullad6kgazd6lkoddsi es

Koordin6l6 Vagyonkezel6 Zrt) a kdzszolgeltatAsi szerzoddsben rogzitett feladataidrt

szolg6ltat6si dij at f,rzet.

2.$.

A R. 10. $. h.) pontja hely6be a k<ivetkezo szdveg l6p:

Az ingatlanh aszn{l6 k<iteless6ge, hogy :

h.) a hulladdkgazd6lkodilsi krizszolg6ltat6s dij 6t megfi zesse.

4.S.

A R. a kcivetkezo l5lA $. -al eg6sztil ki:

1. $.

3.$.
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A R. 15.$.-ahatillydt veszti.
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1slA.$.

l. Az elki.ilonitetten gytijtott hulladek akozszolgitltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyrijto pontra,

hulladdkgyrijt6 udvarba, atv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltat6s krir6betartozo hulladdkot
kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,vagy kiildn
gyuj toed6nyben elhelye zheto.

2. A teleptil6s lakosai rdszdre igdnybe vehetd hullad6kudvarr6l akozszolgdltat6 a helyben

szok6sos m6don 6s honlapj6ntilekoilat6st nyrijt. A nyitva tartiis rendj6t, a hulladdkudvarban
gytijtheto egyes hulladekokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6teli m6dj6ra es a mennyis6gi

korlrltokra vonatkoz6 tdjekortafftst a Kcizszolgiitat6 a honlapj6n 6s a hullad6kudvarban

kozzeteszi.

3. AKozszolgrlltat6 a hulladdkudvar i.izemeltetdsi szabiiyzatirban meghatirozza a term6szetes

szemdly ingatlanhasznii6 iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyisdg6t. A
term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6lo ejog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hul I ad6kgazd6lko d6si dijat megfrzette.

s.s.

A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

K<ik6ny,2017.janu6r 16.

Farkas R6bert
polg6rmester

Lukfcsin6 Major Zsuzsanna
jegyzb

Zfrad6k: Elfogadta Kdkdny Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete 2017. febru6r 2.-i
iil6s6n. Kihirdetve: 2017. febru6r 10.

Lukdcsin6 Major Zsuzsanna
jegyzo
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