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Pog6ny Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilet6nek 10/2016. (XI.28.) <inkorm6nyzati rendelete

akoztisztas6gr6l, valamint a hullad6kgazdrilkod6si krizszolg6ltat6s ell6tis6nak rendjdr6l sz6l6

I I 20 I 5 .(1. 26 .) szim:0 rendelete m6 do s itrlsar6 I

Pog6ny K<izs6g Onkorm6nyzati K6pviselotestiilete az Alaptcirveny 32. cikk (l) bekezd6s a)

pontj6ban, tov6bbrl a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLX)O(V. ttirv6ny (a tovdbbiakban: Ht.)

35.g-6ban, 6s a 88.9 (4) bekezd6sdben foglalt felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
dnkorm6nyzatairol sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny l3.S (1) bekezdds 19. pontj6ban

meg6llapitott feladatkdr6ben elj6rva a koilisztas6gr6l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

k<tzszolgdltatiis ell6t6s6nak rendj6rol ll20l5.(1.26.) szitmi rendelet (tov6bbiakban:

" R " ) m6 do s itdsir 6l az alitbbi rende I etet alkotj a :

l.$

A ,,R" S.$ (1) bekezd6s6nek sz<ivege az alilbbi szdvegre v6ltozik:

,, 8.$.(1) Az ingatlantulajdonos k<iteles a Pogiiny k<izs6g Onkorm6nyzata iital szervezett

kdzszolgdltat6s igdnybev6teldre, az ingatlaniin keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k e

rendeletben eloirtak szerinti gyrijtds6re, valamint a szrillitdsi napokon elsz6llitris c6lj6b6l a

kozszolgiitat6nak tdrt6no iiaddsira. Az elktikinitetten gytijt<itt hullad6k a kcizszolgiitat6 tital
iizemeltetett hulladdkgyiijto pontra, hulladdkgytijto udvarba, 6tvdteli helyre, vagy a

kozszolg6ltat6s k<jr6b e tartoz6 hullad6kot kezelo hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is szrlllithat6 6s

ott a jogosultnak 6tadhat6, vagy kiilon gytijtoed6nyben elhelyezheto."

2.S

A ,,R" 15.$ -a kiegdszi.il az alttbbi bekezd6sekkel:

" 15. $ (9) A k<izszolg6ltat6 a teleptil6s lakosai rdszdre ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a

kozszolgitltat6 a helyben szok6sos m6don 6s honlapjrln t6j6koztat6st nyrijt. A nyitva tart6s

rendjet, a hullad6kudvarban gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli

m6djdra 6s a mennyis6gi korl6tokra vonatkoz6 t6j6koztatist a ktizszolgiitat6 a honlapj6n 6s a

hullad6kudvarban kdzzeteszi.

(10) A kdzszolgriltat6 a hulladekudvar iizemeltet6si szabiiyzatAban meghatirozza a

termdszetes szem6ly ingatlanhaszniio 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hulladdkok

mennyis6g6t. A term6szetes szemdly ingatlanhasznii6 ejog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si dij at megfi zette. "

3.S
A,,R" 17.$ -a hatiiyirt veszti.

4.$

A jelen rendelet B ,,R" tdbbi rendelkezdseit nem 6rinti.

s.s

A rendelet 2017 .janu6r l. napj6n l6p hat6lyba, kihirdet6sdrol a jegyzo gondoskodik.
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Pog6ny, 2016. november 23.

Nddorind dr. Rohi Eva Dragovdcz,,ignet
jegyzd polgdrmester

Kihirdetve:2016. november 28. Nddorind dn Rohi Eva
jegyzd
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