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Nyugotszentezsdbet Kdzs69 OnkorminTyzata K6pvisel6testiil et9nek l 4 l20l 6 (XL30.)
6nkorm6nyzati rendelete
Hatrilyos:2O 1 6- 1 2-Ol - 201 6-12-01
Nyugotszenterzs6bet Kdzs6g dnkormiinyzata K6pvisel6-tesfiil etlnek l4120l6 (XI.30.)
<inkorm6nyzati rendelete
A HULLADEKGAZDALKODAST KOZSZOLGALTATASROL SZOLO 3/201 6. (rrr. 1 6.)
dNronuAuyzATr RENDELET MoDosirAsARoL

Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek

14 12016. (XI.30.) iinkorm6nyzati rendelete

A HULLADEKGAZDALKODAST XOZSZOIGAL'ATASR6L SZOLO 312016,
(rrr.16.) ONxonuANvzATr RENDELET MODosiTAsAnol

Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete az Alaptiirv6ny 32.

cikk (2) bekezd6s6ben meghatdrozott jogalkot6i hat6skiir6ben, a hullad6kr6l sz6l6 2012.
6vi CLXXXV. tiirv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjin,
Magyarorszdg helyi iinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tiirv6ny 13. $ (f)
bekezd6s 19. pontj6ban meghatdrozott feladatkti16ben eljirva a hullad6kgazdilkodrisi
kiizszolg{ltatr{sr6l sz6l6 3/2016. (I[.16.) iinkorminyzati rendelet6t (a tovr[bbiakban:
alaprendelet) m6dositja, 6s a kiivetkez6ket rendeli el:

1. $ Az alaprendelet 5. $ (2) bekezd6se hely6be a k<ivetkez6 rendelkez6s lep:

,,(2) Az ingatlanhaszndli hetente I (egt) alkalommal kateles a szervezett kdzszolgtiltatdst
iginybe venni. "

1. $ Az alaprendelet 13. $-a a k6vetkezti (4) bekezd6ssel egesztil ki:

,, (4) Az elkilldnitetten gl jfitt hulladdk a kiizszolgiltdtd dltal zemeketell hulladdkglfrjtd
pontra, hulladdkgtfrjtd udvarbd, dtviteli helyre vagt a kizszolgdltatds ldrdbe tartoz6
hulladibt kezelS hulladdkkezel1 ldtesltmdnybe is szdllithat6, ds ott a iogosultnak dladhatb
vag) klilan gliljtdeddnyben elhelyezhet6. "

1. $ Az alaprendelet 13. $-a ak6vetkez6 (5) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(5) A telepulds lakosai rdszdre igdnybe vehetd hulladdkudvarrdl a kbzszolgdltat6 a helyben

szokdsos m6don ds honlapjdn tdjdkoztatdst nyiljt. A nyitva tartas rendidt, a hulladdkudvarhan



gfijthetd egtes hulladdkolsa ds a hulladikudvar igdnybevdteli mddjdra is a mennyisigi
korlatolaa vonatkoz6 tdjdkoztatdst a kizszolgdltatd a honlapjdn ds a hulladikudvarban
kizzdleszi. "

1. $ Az alaprendelet 13. $-a a krivetkez6 (6) bekezdessel egesziil ki:

,, (6) A kozszolgdltatd a hulladdkudvar zemeltetisi szabdlyzatdban meghatdrozzd a
termdszetes szemdly ingatlanhaszndl, dltol o hulladdkudvarban elhelyezhetd hulladikok
mennyisdgdt. A termdszeles szemily ingatlanhaszndli e jogtit csak ilgt gakorolhotja, ha a
hulladd kgazddllcodas i kozs zo I gdltatds i dij at me gfi zette. "

1. $ ( I ) Ez a rendelet a kihirdet6set kdvet6 napon l6p hatilyba 6s az azt kdvet<i napon
hat6ly6t veszti.

(2) Hatilyfitvesili az alaprendelet 10. $-a.
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