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M6csdny Kdzs6g Onkormilnyzat Kdpvisel<i-testtilete 612016 (VI.30.) dnkorm6nyzati rendelete
Hatillyos:20 I 6-08-0 I -t6l
Mocsdny Kdzsdg Onkorm 6nyzat Kdpvi sel6-testi.ilete 6 /20 I 6 (VI. 3 0..) dnkormdnyzati
rendelete a telepiil6si szikird hulladdkkal kapcsolatos helyi k6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 1412013.
(XII. I 9.) Onkorm6nyzati rendelete m6dosit6s6r6l

M6cs6ny Kdzsdg Onkorm6nyzatAnakK6pvisel6-testiilete az Alapt)rv5ny 32. cikk (1)
bekezdds a) pond6ban meghatirozott jogalkot6i hat6skdrdben, a hullad6kr6l szol6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny 35. $-6ban ds 88. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapjdn, a
Magyarorszrlg helyi dnkorm6nyzatairol sz6l6 201L dvi CLXXXD(. t6rv6ny I 3.S ( I ) bekezdds
19. pond6ban meghatilrozott feladatkdr6ben eljflrva a teleptil6si szililrd hullad6kkal
kapcsolatos helyik6zszolg6ltat6sr6l sz6l6 1412013. (XII.l9.) Onkorm6nyzatirendelet
m6dosft6siir6l a kdvetkez6ket rendeli el:

I.$. A teleptil6si szilfird hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltat6sr6l sz6l6 14/2013.
(XII. 1 9.) dnkorm6nyzati rendelet (a tov6bbiakban R.) 2.S. az ald-},bi ( I ) bekezddse helydbe a
kdvetkez6 rendelkez6s ldp:

,,(l) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, birtokos6ra, haszn6l6jira
(tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhasznii6) fi.iggetlentil att6l, hogy a tulajdonos termdszetes vagy
jogi szemdly, illet6leg jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet."

2.$ A telepiildsi sziltird hullad6kkal kapcsolatos R. 5.$. (4) bekezddse helydbe a kdvetkez6
rendelkezds l6p:

,,(4)Az ingatlanhasznril6 kdteles a keletkezett telepUl6si hullad6k elhelyezdsdrol a
hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltatiis kdtelezo igdnybevdteldvel gondoskodni, s a
kdzszolgflltat6s ell6t6s66rt hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat frzetni;'

3.$ A telepi.ildsi szikird hulladdkkal kapcsolatos R. 8.S. (2)bekezddse helydbe a kdvetkezo
rendelkez6s l6p:

,,(2) Az ingatlanhaszniiotol a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltat6si dijat
havonta ut6lag, illetve e rendelet szerinti szerz6ddsben meghatiirozott id6pontban - szdmla
ellen6ben - jogosult akdzszolgdltat6 beszedni. ,,

4.$ A teleptl6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos R. 8.$. (4)-(5)-(6) bekezddsei helydbe az
al6bbi rendelkezdsek ldpnek:

,,(4) A kdzszolgflltat6si dfjat tartalmaz6 szilmla adataival ds 6sszeg6vel kapcsolatban az
ingatlanhaszndlo a kcizszolg6ltat6n6l ir6sban kifogiist emelhet. A kifog6snak a sz6mla
kiegyenlitdsdre vonatkoz6kdtelezetts6g teljesit6s6re halaszt6 hatiilya nincs. A kifog6sra,
annak k1zhezv5teldtol sziimitott 15 napon beltil a kozszolgiitat6 villaszolni kdteles.

(5) Trilsz6ml6ziis esetdn a tobblet6sszeg €,s annak idoariinyos kamatait a K6zszolg6ltat6
visszafizetivagy az ingatlanhaszniio irdsbeli kdrelm6re azt a soron kdvetkezo, eseddkes
dijfi zetdsi kritelezettsdgbe besz6m itj a.



(6) A hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6drt az ingatlanhaszndl6t terhel6

d(jhritral6k, kdsedelmi kamat, tovribbd a behajtds egy6b kdltsdgei ad6k m6dj6ra behajtand6

klnaftozisnak minosiilnek.,,

5.$.A telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos R. 8.S. azalilbbi (7)-(11) bekezd6sekkel

egdsziil ki:

"(7) A kIzszolgiltatds ellendrt6kdt kdtelezettek, bele6rtve a maginszemdlyeknek a t6rsashiiz

tizemeltet6sdre ldtrehozott szervezetet is, 2016. 6prilis I . napj6t6l kezdodoen a Nemzeti

Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Kft-nek (tov6bbiakban: Koordinril6
szerv) fizetik meg.

(8) A ktizszolgriltat6si dijr6l - 2016. ilprilis l. napj6t6l kezd6doen - a Koordin6l6 szerv

negyeddvente 6llit ki sz6mliit a magdnszemdlyek 6s a mag6nszemelynek a t6rsash6z

tizemeltetdsre ldtrehozottszervezetr€szdre, a gazdiilkod6 szervezetek, intdzmdnyek rdsz6re.

(9) A kdzszolgriltat6si dijat a Koordin6l6 szerv :iltal megkiildr;tt szirmla alapifin k6teles

megfi zetni az ingatlanhasznii o.

(10) A kdzszolg6ltatris igdnybevdtelddrt az 5. S (4) bekezd6s szerint dijfizetdsre ktrtelezett

ingatlanhasznii6katterhel6 dijh6traldk ad6k m6djtira behajthat6koztartozhs. 2016. 6prilis l.
napjrit6l a Koordiniil6 szerv akiszdmllzott is az ingatlan hasznril6 rlltal hat6ridon beliil ki nem

frzetett kdzszo I g6ltat6si d ij behajt6sa 6rdek6ben i ntdzked ik.

(11) Amennyiben a kdzszolg6ltatiist igdnybe vev6 dijh6traldkos nem tulajdonosa az

ingatlannak ds a vele szemben lefolytatott vdgrehajtilsi elj6r6s eredmdnytelen, a dijh6tral6k, a

k6sedelmi kamat 6s a felmertilt kdltsdgek megfizet6sdt a kdzszolgiltatS - 2016. 6prilis 1.

napliltktivetoen keletkezett dijhritraldkot a Koordin6l6 szerv - azingatlan tulajdonos6t6l,

illetve vagyonkezel6jdt6l kdvetelheti. K6zds tulajdonban rlll6 ingatlan eset6ben a

tulajdonosok felelossdge egyetemleges."

6.$.R. 14.$. az al6bbi (7) bekezddssel egdsztil ki:

,,(7) A hinhoz men6 elktildnitett hulladdk gyijtdse kiterjed minden dvezetben: papir,

mrianyag, fem ds vegyes dsszet6telti kompozit csomagol6si hullad6k gytijtds6re a kihelyezett

hulladdkgytijt6 eddnyek 6ltal. A Kdzszolg6ltat6 riltal biztositott hulladdkgyrijt6 eddnyek

mdrete 6s tipusa:
a) Csal6di hiaasdvezetekben: 120 literes, s6rga fedelti, sorsz6mmal ell6tott szelektiv

hulladdkgytijto eddny.t biztosit ingyenes hasznllatra az ingatlanhaszndlokreszere. Az
ingatlantulajdonos ds a Kdzszolg6ltat6 meg6llapod6s keretdben rlgziti a haszniilat felteteleit.

b) Intdzmdnyekndl: 1.100 literes siirga vagy kdk fedelti, tijdkortafi cimkdvel ell6tott, sorsz6m

n{lk1li szelekt(v hulladdkgytijto kont6ner, illetve 240 literes, k6k szimi, tiljekoztato cimkdvel

el l6tott, sorsz6m ndlkiil i hulladdkgytijto eddny."

ZAP(O RENDELKEZESEK

7. $. (l) E rendelet 2016. augusztus l. napiiln ldp hatrllyba.

(2) E rendelet megfelel a belso piaci szolgiiltat6sokr6l sz6l6, azBuropai Parlament 6s a

Tan 6cs 200 6 I I 23 IEK ir6nye lvdben fo glaltaknak.


