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Maj s Kdzs 6 gi Onkorm funy zat K6pvis el6-testi.il et6n ek 7 I 20 I 6 . (VI. 3 0 . )
Onkorm iinyzati rendelete
Hat6lyos:2016-07-01 - 2016-07 -02
Maj s KOzs6 gi Onkorm iny zat Kdpvis e 16 -testiil et6n ek 7 I 20 I 6 . (VI. 3 0. )
Onkormrinyzati rendelete
akoztisztasdgr6l, valamint a teleptildsi szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kdzszolgftltatrisr6l sz6l6 1312007. (VI.15.) dnkormrlnyzati rendelet m6dosit6srir6l

Majs K6zsdgi Onkorminyzatinak Kdpvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88.$ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjin,
Maryarorszdghelyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi C)fiXIX. t<irv6ny 13.$ (l)
bekezd6s 5. 6s 19. pontj6ban meghatarozott feladatkdrdben eljirwa a krivetkez6ket
rendeli el:

l. $

Majs Ktizs6gi Onkorminyzat K6pvisel<i-testUlet6nek a kOaisztasiigr6l, valamint a

telepiil6si szilard hullad6kra vonatkoz6 helyi ktizszolgiitatirsr6l sz6l6 1312007.
(\tr.15.) 6nkormanyzati rendelet (a tovribbiakban: Or.) 9.$ (2) bekezd6s b) pontja
hely6be az alihbi rendelkez6s ldp:

,,b) A keletkez6 hullad6k glnijt6se szabv6nyos 120, 80 vagy 60 literes
hullad6kgyiijt6 eddnyben ttirt6nhet. 60 literes hullad6kgyiijt6 ed6ny

alkalmazdsSra a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszeriien haszndl6
term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6 rdszdre az dnkorminyzat riltal kiadott
igazolils alapjrin van lehet6s6g. Tdbblethullad6k kizir6lag akozszolgiitat6t1l
viisiirolt, j elz6ssel ell6tott zsiikokban helyezhet6 el. "

2.$

Az 6r. 12.$ (l) bekezd6s g) pontja hely6be az alibbirendelkezds l6p:

,,g) dijh6tral6k eset6n a behajtrlsra vonatkoz6 el6ir6sokat,"

3.$

Az 6r. 13.$ (2) bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

,,(2) A szolgiitatirs dij6t az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zirtkbrhen Mrikdd6 R6szv6nytiirsas5g, mint
Koordin6l6 szerv fel6 a lakoss6g negyed6vente kiiillitott sz6mla alapjitn
k<iteles megf,rzetni."

4.$



(l)Ez a rendelet a kihirdet6st k<ivet6 napon 16p hatrllyba 6s a hatrllyba 16p6st kdvet6
napon hatilyitveszti.

(2) Az Or. 9.$ (2) bekezdds g) pontj6ban a ,,havonta egy alkalommal" szdveg
hely6be a,,k6theti egyszer" szdveg l6p.

(3) A rendelet kihirdet6s6rol a jegyz6 gondoskodik a helyben szok6sos m6don.

Majs, 2016.jfnius 29.

P6lya Krisztina s. k.,

polg6rmester

Czeiner Erika s. k.,

aljegyzo

A fenti rendelet a mai napon az Onkorminyzathirdet6triblljrin val6 kifi.iggeszt6ssel
kihirdet6sre kerUlt.

Majs, 20l6.jrinius 30.

Czeiner Erika s. k.,

aljegyzo


