
MHK JogszabQ Iy szolgQltatQs

Magyarlukafa Kozs6gi Onkorm6nyzat Kdpviselotesttilete 712016.(Y.31.) onkorminyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6sr6l sz6lo 812015.(V.7.) onkorm6nyzati rendelet

m6dosit6s616l

MAGYARLUKAFA KOZ SEGI ONTONVANYZAT KEPVI SEL6TPSTUTPTP

7 I 20 | 6.(Y.3 1 .) onkorm itny zati rendelete

a hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 812015.(V.7.) onkorm6nyzati rendelet

m6dositils5r6l

1. $. A rendelet 4. $. (l) bekezd6s a) pontja helydbe az alitbbi rendelkez6s lep:

4. $.

(l)
a) hetente egy alkalommal vegzi a gyrijt6ed6nybe - amely az ingatlarrtulajdonos 6ltal

kiviilasztott 70 vagy 120 liter rirm6rt6kti - gytijt<itt telepiil6si hullad6k begytijt6sdt 6s

elsziilititsirt az elktilonitetten gytijtdtt hulladdkot k6thetente egy alkalommal sz6llitja el.

2. $. A rendelet az alitbbi I l/A. $-szal eg6sztil ki:

11/A. $.

(1) Az ingatlanhaszniio a teleptl6si vegyes hullad6kot az e rendeletben meghatfurozott, az

ingatlanhasznii6nii keletkezo hulladdkmennyis6gnek megfelelo mdretri gyrijtoed6nyben

gytijti, melynek haszniilata kcitelezo. A 60 literes gytijtoed6nyt csak a lak6ingatlant

egyediil 6s 6letvitelszer[ien haszn6l6 termdszetes szem6ly v6laszthatja. Annak t6ny6t,

hogy

a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien haszn6lja a jegyzo 6ltal ki6llitott igazol6st kell

benyrij tania a Ko zszolg6ltat6 r eszer e.

(2) A teleptil6si papir-, tiveg-, mtianyag-, f6m- 6s zoldhullad6kot a telepiil6si vegyes

hullad6kt6l elkiiltinitetten kell gyrijti.

(3) A zdldhullad6kot az ingatlanhaszndlo - amennyiben ennek kiilon hasmosit6sa (pl. kom-

poszt6l6sa) nem megoldott - a Kozszolg6ltat6 6ltal el6zetesen meghirdetett helyen 6s ido-

ben helyezheti el.

(4) Az cinkorm6nyzatkozigazgat6si tertiletdn kialakitott hullad6kgytijt6 szigeten a papir-,

tiveg- 6s mrianyag hullad6k elkiikinitett gyrijt6se 6s elsz6llitrisa t6rit6smentes ktizszolg6l-

tat6s keretdben tcirt6nik.

3. S. A rendelet az alibbi l2lA-l2lB. $-szal egesziil ki:

Kiizteriiletek tisztrintartr[si[nak 6ltaldnos szabf lyai

|3

12lA. S.
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(1) A k<iztertiletet, a kapualjakat 6s 6tjrir6kat beszennyezni, ott hullad6kot eldobni,

szeszes italt fogyasztani tilos.
(2) A kciztertileteken elhelyezett berendez6si 6s felszereldsi t6rgyakat, a fitkat 6s egy6b

nriv6nyzetet rong6lni, beszenrty ezni tilos.

(3) Kdmyezetszennyezdst, dugulist, rong6l6st okoz6 anyagot kozteri.iletre, 6rokba,

viznyelo akn6ba, kutakba elhelyezni, kionteni, vezetni tilos.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles az ingatlannal drintkezo k<iztertiletet az ritpadkriig

gondozni az alirbbrak szerint:

1. Takarit6s a b-e.) pontokban meghatitrozott k<izteriileteken.

2. Sikoss6g-mentesites a jitrdirn,j6rda hi6nyitbanaz ingatlan mentdn, 1,5 m szeles siivban.

3. Zoldteriilet 6s a gyepes iirok kasz6l6sa az ritpadk6ig.
4. Nyilt 5rok folyamato s karbant artasa, kapubej 6r6k alatti iieresz tisztin tart6sa.

5. Y izelv ezeto mritrlrgyak tisait6sa.

(5) Az ingatlan elotti j6rd6n risszegyrijtott hullad6kot a hiztart6si hullad6k sz6llitris6ra
szolgiio gyrij toed6nybe kell elhelyezni.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles az ingatlana elotti jardat 6ttdro gazt a burkolat rong6liisa
n6l-

kiil kiirtani.

12lB. S.

(l) Az 6nos esotol, jdgtol vagy h6t6l sikoss6 v6lt burkolatot folyamatosan sikoss6g

mentess6 kell tenni. A sikoss6 vrilt j6rd6t reggel 7.00 6rdig kornyezet kim6lo sz6r6anyaggal
(pl. homok, hamu, kis szemcs6jri salak stb.) a jiirda melletti ingatlanhaszniil6nak fel kell
sz6rni.

(2) Az ingatlan melletti jirda, t6rburkolat h6 eltakarit6s6r6l 6s sikoss6g mentesit6sdrol, a

vizelvezeto 6rok megtisztit6s6r6l az ingatlanhaszniio koteles gondoskodni.

(3) A Kar6csonyi tinnepek ut6n a fenyof6k kdztertiletrol t<jrt6no elszillititsirol a

kozszolgtita-
t6nak kell gondoskodnia. A lakossdg a fenyof6kat a hulladdkgytijt5 ed6nyek mellett he-

lyezheti el legk6sobb, minden 6v januiir 14-ig.

(4) Ha b6rmely sziilitmitny fel- vagy lerak6s6niil, sziilitisinii a kiiaerillet
beszennyezodik, a

sziilito kdte I e s azt haladektal anul me gti s ztitani.

4. $. A 14. $. hely6be az alftbbi rendelkezds l6p:

14.$.

(l) A krizszolgiltatiisi dijat az ingatlanhaszniio frzeti.
(2) A dij megfizetheto csekken, 6tutal6ssal vagy a jogszab6lyban meghatdrozott egy6b

m6don

a Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordinril6 6s Vagyonkezelo Zrt. resz6re.

(3) A k<izszolg6ltat6si dijat az ingatlanhaszniio aNemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6
6s Vagyonkezelo Zrt.6ltal megkiilddtt sz6mla alapjan kriteles megfizetni, akdzszolgiita-

213 20 I 8. 03. 23 . 9:09

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh6eg5ed6dr5 eo0dt7ee6e...



MHK Jogszab$ly szolgQltat$ s

titsi szer zo d6 sb e n me ghatifi o zo tt gy ako ri s 6 g g al.

(4) K6sedelmes dijfizet6s esetdben a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordinril6 6s Vagyon-

kezel6 Zrt. jogosult k6sedelmi kamat felszdmititsdra.

5. $. Hat6lyilt veszti a rendelet 6. S. (2) bekezdes 4. mondata 6s a 13. $-a

6. $. Ez a rendelet a kihirdetds6t kdveto napon l6phatillyba.

Magyarluk afa, 207 6. m6jus 24.

Gregorics Csab6nd

polg6rmester

Dr. Szilas Tam6s

jegyzo
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