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Magyarb6ly kcizs6g kepviselo testiiletdnek412016 (VIII.5.) onkorm6nyzati rendelete

a hulladdkgazd6lkodrisr6l, a helyi kornyezet vddelmdrol, a kcizteriiletek 6s ingatlanok rendjerol 6s a

telepiil6s tisztasilgtrol sz6l6 612015. (1V.23.) cinkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6r6l

Magyarb6ly Kcizs6g 6nkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtilete a Magyarorszilg helyi

dnkorm6nyzatair6l s26152011. 6vi CLXXXX tv. 13. $ (1) bekezdds 5., ll., 6s 19. pontj6ban

meghattrozott feladatkor6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV tcirveny 88. $ (4)

bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n a hullad6kgazdtllkod6sr6l, a helyi kdrnyezet

v6delm6r6l, a kozteri.iletek 6s ingatlanok rendjdrol, 6s a telepiil6s tisztas6g6r6l sz6l6 rendeletet

az alilbbiak szerint m6do sitj a :

l. $ A 612015. (IV.23.) cinkorm6nyzati rendelet 5. $-a hely6be az alfrbbi rendelkezds l6p:

Magyarb6ly kozigazgat6si teriiletdn a hullad6k gytijtes6re, elsz6llit6s6ra, kezeldsdre 6s

6rtalmatlanitirsira kiz6r6lagosan jogosult a D6l-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pdcs, Sikl6si irt

52.) amely kozszolgiitat6nak minostil (a tov6bbiakban: Kdzszolg6ltato).

A Kdzszolg6ltat6 Magyarb6ly kozigazgatdsi tertilet6n a telepiildsi hullad6kokkal

(h6ztart6si hullad6kkal, a hintartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdkkal, elktilonitetten

gyrijtott hullad6kokkal) kapcsolatos k<izszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illetoleg

kdtelezett 2014. m6rcius l. napt6l 2024. febru6r 29. napig a kdzszolg6ltat6si szerzodes

alapj6n.

2. $ A 612015. (IV.23.) onkorm6nyzati rendelet 6. $-a hely6be azalitbbi rendelkez6s l6p:

Fogalmak tekintetdben a hulladekr6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. tcirv6ny 2. $ (l)
bekezd6s6ben foglaltak, valamint ahozzitkapcsol6d6 rendeletek azirilnyadoak.

3. $ A 612015. (IV.23.) dnkorminyzati rendelet 35. $-a hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

A kedvtel{sb6l tartott 6llat, valamint baromfi, ny[], tov6bb6 3 hetesn6l fiatalabb malac

hullajat legfeljebb 6vi 100 kg osszomegig a tulajdonos a saj6t ingatlan6n elftildelheti a

nem emberi fogyaszt5sra sztnt 6llati eredetti mell6kterm6kekre vonatkoz6

6llateg6szs6gtigyi szab6lyok meg6llapit6s6r6l sz6l6 4512012. (V. 8.) VM rendeletben

foglalt szab6lyok betart6siival.
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4. $ A 612015. (IV.23.) cinkormanyzati rendelet 36. $-a hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

A l6f6l6ket, valamint olyan anyagot, amely a kdmydk levegoj6t szemyezi, az egdszslget
veszelyezteti, vagy 6l6sdiek reszere tdptalajt nyrijthat, sem kciztertileten, sem

mag6nteri.ileten elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

5. 5$ A 612015. (IV.23.) cinkorm6nyzati rendelet 68. $-a hely6be az alibbi rendelkez6s l6p:

A szem6tsziilitdsi szolgtitatftsert az ig6nybevevok szolg6ltatrisi dijat kdtelesek fizetni.
2016. riprilis 1. napj6t6l aziilami hullad6kgazddlkodrisi kdzfeladatok elliit6s6ra ldtrehozott
Koordin6l6 szerv szedi be kdzszolg6ltat6si dijat 6s kezeli a kdzszolg6ltat6s keret6ben
keletkezo kintl6v6s6geket.

6. $ A 612015. (IV.23.) cinkorm6nyzati rendelet 69-70. g-a tcirl6sre keriil.

7. $ Ez a rendelet 2015. augusztus 5-6n l6p hatrilyba, de a m6dositott rendelkezdseit 2016.
6prilis l. napj6t6l kell alkalmazni.

Magyarb6ly, 20l6.jrilius 1 3.

Bl6zsovics Attila

polg6rmester Jegyzo

Zirad6k:
A rendelet a helyben szok6sos m6don 2016. augusztus 5-6n kihirdet6sre keri.ilt.

dr. Szarkindi Zita

dr. Szarkdndi Zita
jegyzo
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