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Peterd Krizs6g Onkorm6ny zataKdpvisel6-testtilet6nek 312017 .(1.15.)onkorm inyzati rendelete
akodisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilfird hulladdkkal kapcsolatos helyi kozszolgiitat6sr6l 6s

annak kritelez6 igdnybev6tel6rol sz6l6 912013(.IX.25.) cinkormiinyzati rendelete m6dosit6s6r6l

Peterd Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 312017.(11.15.) iinkorminyzati
rendelete a kiiztisztasdgr6l, valamint a telepiil6si sziLird hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgdltatris1161 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6 912013(.IX.25.) iinkormfnyzati
rendelete mridosftdsrl16l

Peterd Kdzs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete az Alaptorvdny 32. cikk (l) bekezd6s

a) pontj6ban foglalt feladatkcir6ben elj6rva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV. tdrv6ny (a
tovribbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjin a k<ivetkezoket rendeli
el:

l.$ A 912013.(1X.25.) dnkormfinyzati rendelet ( a tov6bbiakban: Rendelet) 2.$.-a helyebe az

al6bbi rendelkez6s l6p:

,,2. 5$ A rendelet hatiiya kiterjed Peterd krizs6g kozigazgat6si teriilet6n l6vo valamennyi
ingatlan haszn6l6j6ra, tulajdonos6ra.,,

2.$ A Rendelet 4.$ (l) bekezd6s 17. pontja hely6be azali"}bi rendelkezds l6p:

,, 17. a kdzszolgiltatils tiirgya: a 4.$ (l) bekezdds 2. pontjriban meghatdrozott telepiil6si
hullad6k, valamint a kdzszolgrlltat6si szerzod6s szerinti zoldhullad6k 6s veszdlyes hullad6k."

3.$ A Rendelet 6.$ (2) bekezd6s hely6be azali.}bi rendelkez6s l6p:

,,(2) A telepi.il6si hulladdk rendszeres elsz6llit6s6r6l a k<izszolg6ltat6 az ingatlan-
tulajdonosokt6l a kozszolgiltat6si szerzod6sben meghat6rozott gyakoris6ggal, napokon 6s

gyujtoedenyben kiiteles gondoskodni.

A telepi.il6si hullad6k elszrillit6si napj6nak esetleges viitozitsir6l az <jnkorminyzat a helyben
s zo k6so s m6 don kd te I e s az ingatlantul aj do no s o kat ti$ 6ko fiatni . "

4.$ A Rendelet 8.$ (2) bekezd6s hely6be azalihbi rendelkezds l6p:

,,(2) A hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgiitat6s kdr6be a teleptildsi hullad6k, zdldhulladek es a

veszelyes hullad6k tartozik. ,,

5.$ A Rendelet 10.$-az al6bbi (5) ds (6) bekezd6ssel eg6sziil ki:

,,(5) 60 literes t6rol6ed6ny haszn6latiira jogosult a teleptildsi cinkormirnyzat 6ltal kiadott
igazolds alapj6n a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszniil6 term6szetes szem6ly.

(6) A k<izszolg6ltat6 jogosult azonosit6 matric6t rendszeresiteni a szerzoddtt t6rol6eddnyek

azonositiis6ra. A matricitt a k<izszolgilltat6 biztositja a szolg6ltat6st ig6nybe vevonek, amelyet

az ingatlantulajdonos, hasznril6 a hulladdkgytijto ed6nyre k<iteles jol l6that6 m6don

felragasztani."

6.$ A Rendelet I 1.$ (2) bekezd6s hely6be az alihbi rendelkez6s l6p.

,,(2) Az iidi.ilok6nt nyilv6ntartott ingatlannal rendelkezo tulajdonosok, haszn6l6 az iilando
lak6ingatlan tulajdonos6ra, hasznii6j6ra meghatitrozott eves dij 50o -6t el6ro kdzszolg6ltat6si

dij megfizet6s6re kdteles."
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7.$ A Rendelet 12.$ (2) bekezd6s hely6be azalitbbr rendelkezds l6p:

,,(2) A hullad6ktermelo az ingatlanon k6pzodott hullad6k gytijt6sdt az ingatlan tertilet6n

hullad6kgazd6lkod6si enged6ly n6lktil legfelj ebb 1 6vig vdgezheti."

8.$ A Rendelet 12.$ (6) bekezd6s hely6be azalilbbi rendelkez6s l6p:

,,(6) Hullad6kot csak hullad6kgazd6lkod6si enged6ly birtokdban lehet sz6llitani, kiv6ve ha

a) a termeszetes szem6ly ingatlanhaszniio az elktilcinitetten gytijtcitt hdztartisi hulladdkot

hullad6kgytijto pontra, hulladdkgyrijto udvarba, 6tv6teli helyre vagy hullad6kkezelo

ldtesitm6nybe sz6llitj a, valamint

b) a gyart6, a forgalmaz6 az irtvdteli kotelezettsdggel 6rintett hullad6kot hulladdkkezelo

l6tesitm6nybe sz6llftj a,

c) a gazdiikod6 szervezet nem tizletszertien, alkalmilag, az elki.ilonitetten gyrijtcitt hullad6k6t

saj6t j6rmrivdvel, m6sik telephely6n levo tizemi gyrijtohelyre vagy etv6teli helyre,

hulladekgyrijto pontra, hulladdkgytijto udvarba, valamint hullad6kkezelohoz sziilitja.

9.$ A rendelet a kihirdet6st k<jvet6 napon l6p hat6lyba.

Kosk6n6 Barka Ibolya
polg6rmester

Csalos Be6ta

jegyzo

A rendeletet a k6pviselo-testiilet a 2017. febru6r 7-i i.il6s6n fogadta el. Kihirdet6sre kertilt
2017. febru6r l5-6n.

Csalos Be6ta

jegyzi5
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