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M6csdny Kdzsdg Onkorm6nyzat Kipviselo-testiilete 912016 (X.25.) dnkorm6nyzati rendelete
Hatiilyos :20 I 6 - l0 -26 -t6l
M6csdny Kdzsdg Onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete 9l2}l6 (X.25.) 6nkorm6nyzati rendelete
a teleptildsi sziliird hulladdkkal kapcsolatos helyi kiizszolg6ltat6sr6l sz6l6 l4/2013. CXII.I 9.)
6nkormiinyzati rendelete m Sdosftds6r6l

Mocsdny OnkormiinyzatdnakK6pviseld-testiilete az Alaptlwdny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontjriban meghatdrozott jogalkot6i hat6skdrdben, a hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV.
tdrvdny 35. $ (l) bekezddsdben,39. g (2) 6s (5) bekezddsdben, valamint a 88. g (a)
bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6
201l. dvi CLXXXX. t<irvdny 13.$ (l) bekezdds 19. pontj6ban meghatiirozottfeladatkdrdben
elj6rva a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltatrisr6l sz6l6 1412013.
(XII.l9.) dnkormSnyzati rendelet m6dosft6s6r6l a kdvetkez6ket rendeli el:

l.$ A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltatrisr6l sz6l6 1412013.
(XII.l9.) 6nkorm6nyzati rendelet (a tovribbiakban R.) l.$-ban, 8.S (6) bekezddsdben, 9.g (4)
bekezddsdben szerepl6 hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s helydbe a,,hulladdkgazd6lkod6si
kiizszolgiiltatds" szdvegr6sz ldp.

2.S A R. 2.$ (l) bekezddse az alilbbiak szerint m6dosul:
,,(l) A rendeletet alkalmazni kell a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. 2.$ (l) bekezdds
34. pond6ban meghatdrozottakra (tovribbiakban: ingatlanhaszn6l6) fiiggetleniil att6l,hogy az
term6szetes vagy jogi szemdly, illet6leg jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet."

3.$ A R. 4.$ (l) bekezdds6nek 2. pontja az alilbbiak szerint m6dosul:
,,2. hulladdkgyrijt6 udvar (hulladdkudvar); az elktildnitetten (szelektiven) begyrijthet6
telepi.ildsi hulladdk, valamint a kiildn jogszabdlyban meghatirozottak szerint a veszdlyes
hulladdkok iltvdteldre ds az elszillitdsig elkiildnftett m6don tdrtdn6 t6roliis6ra szolg6l6,
fe I ii gye I ette I e I I iitott, zdrt b e gy iijtohe ly ; "

4.$ A R. 5.$ (2) bekezddse az alilbbiak szerint m6dosul:
,,(2) A kdzszolgriltat6s igdnybe vdtele a M6csdny Kdzs6g kdzigazgatitsi teriiletdn l6v6
lak6ingatlanok tekintetdben egdsz dvben kotelez6. Ahasznillati szezon idotartama az adott ev
riprilis 0l-t6l szilmftott hat h6nap."

5.S A R. 5.$ (5) bekezddse az alilbbiak szerint m6dosul:
,,(5) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 ahiu;tartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k
rdszdt kdpez6 elkUl<initetten gyiijt<itt hullad6k kezel6sdr6l a Ht. 31. S (2) bekezddsdben
m e ghatdr ozottak szeri nt gondoskodi k. "

6.$ A R. 5.$ (6) bekezddse az ali.},biak szerint m6dosul:
,,(6) Nem szabad hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gytijtds, begyrijtds, szirllitds ds lerakiis
szabdlyait6l eltdr6 m6don kezelni."

7.$ A R. 6.$ (3) bekezddse az alilbbiak szerint m6dosul:
,,(3) A telepiildsi hulladdkot csak szabv6nyos gyrijtoeddnyben lehet, az ingatlan bejdrata el6tti,
vagy kijel6lt kdztertiletre kihelyezni oly m6don, hogy az akdzszolgriltat6 jdrmrivdre kdnnyen
felhelyezhet6 legyen. "

8.$ A R. 7.$ (3) bekezddse az alfibbiak szerint m6dosul:



,,(3) A gytijtoeddny rirtartalm6t meghalad6 t6bblet teleptildsi hulladdk elszillittatirsiira a

kdzszolg:iltatds ig6nybevdteldre k6telezett ingatlanhaszndlo a ktizszolg6ltat6 6ltal
rendszeres itett mti anya g zsdk felh asznriliis6val i s j ogosult."

9.$ A R. 8.$ (l) bekezddse az alilbbiak szerint m6dosul:

,,(l) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij mdrtdk6t aHt.47lA $ (l) bekezddse szerint a
Magyar Energetikai ds K6zmii-szabillyozirsi Hivataljavaslat6nak figyelembevdteldvel a

m iniszter rillapitja meg."

10.$ A R. 8.S (2)bekezdlse az aliibbiak szerint m6dosul:

,,(2) Az ingatlanhaszniiot6l a telepiildsi hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltatdsi dijat havonta

ut6lag, illetve e rendelet szerinti szerzoddsben meghat6rozott idopontban - szilmla ellendben -
jogosult a kdzszolgiltat6 beszedni.,,

I l.$ A R. I l.$ (4) bekezddse az al6bbiak szerint m6dosul:

,,(4) A k6zszolg6ltat6 munkavrillal6i a gyrijtoeddnyt kiiiritds ut6n kdtelesek az ifivdtel helydre

visszahelyezni 6s az ilrftds soriin kihullott teleptil6si hulladdkot dsszetakaritani."

12.$ A R. t 1.$ (6) bekezd6se az al6bbiak szerint m6dosul:

,,(6) A k6zszolg6ltat6 a k6telezokdzszolgLiltat6s k<lrdben megtagadhada a telepiildsi hullad6k
elszillitisit, ha
a) nem az e rendeletben meghatirozott gytijtoed6nyben keri.il kihelyez6sre,

b) (rzdkszervi 6szleldssel megiillap(that6, hogy az olyan anyagottartalmaz, amely a telepi.ildsi

szildrd hullad6kkal egyiitt nem gyiijthet6, sziillfth at6 vagy 6rtalmatlanfthat6,

c) a gytijtoeddny kdzteriileten, oly m6don keriilt elhelyezdsre, hogy art akdzszolgriltat5

munkav6llal6i csak jelent6s nehdzsegek 6rdn tudj6k a j6rmtivel megktizeliteni."

13.$ A R. 13. $ (4) bekezddse az al6bbiak szerint m6dosul:

,,(4) Aztinkorm6nyzatklzigazgat6si teri.iletdn keletkezett telepiil6si hulladdk ds lomhulladdk

elhelyez6sdre kijel6lt lerak6hely: Cik6i Regioniilis Hulladdkkezelo K<izpont (7161 Cik6,

kiilteriilet O2Ol18 hrsz). A z6ldhulladdk elhelyez6sdnek helye: Bonyh6d, komposzttelep

0388/3 hrsz;'

l4.S A R. 14.$ (3) bekezd6se az alilbbiak szerint m6dosul:

,,(3) Ahol az ftviszonyok vagy egy6b akad6ly ideiglenesen nem teszi lehetovd, hogy a

kdzszolgrlltat6 gdpj6rm:i,ve az ingatlan bejdrata el6 6lljon, ott a telepiildsi hullad6k 6tv6tele a

Bonyhridi K6zds OnkormiinyzatiHivatal Mocsdnyi Iroda rlltal kijeliilt legkozelebbi, arra

alkalmas helyen tdrtdnik."

l5.S (l) Jelen rendelet a kihirdet6st ktiveto napon l6p hat6lyba
(2)Hatillyitvesziti a R. 13.$ (l)-(2) bekezddse.


