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Regenye Kdzs6g k6pviseltestiiletdnek l2l20l6(Xl.2l.) cinkormiinyzati rendelete
a helyi hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiitat6sr6l sz6l6 612016.(VIL20) onkormrinyzati rendelete
m6dositiisarol

A helyi hullad6kgazddlkodfsi kiizszolgfltatisr6l sz6l6 612016.(VII.20.) Onkorminyzati
rendelete m 6dositf s6rril

Regenye Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet6nek a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tcirv6ny 88. $ (4) bekezd6s a)-b) 6s d) pontj6ban meghatdrozott felhatalmazils
alapjirn, az Alapttirvdny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontjdban, Magyarorszitg helyi
dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1) bekezd6s 19. pondriban, a
hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny 34. $ (8) bekezd6sdben, 35. g-6ban, 39. $ (2)
bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkrjr6ben eljdwa, a kcirnyezet v6delm6nek 6ltal6nos
szabiiyairol sz6l6 1995. 6vi LIII. torv6ny 46. $ (2) bekezd6s c) pontj6ban biztositott
v6lem6nyez6si jogkdr6ben eljrir6 Baranya Megyei Onkormdnyzat, a kdrnyezet vddelmdnek
6ltal6nos szabiiyairol sz6l6 1995. 6vi LIIL T<irv6ny 48. $ (3) bekezd6s6ben biaositott
vdlem6nyezesi jogkcirdben eljrir6 Baranya Megyei Kormtinyhivatal Kcirnyezetv6delmi 6s
Term6szetvddelmi Foosztdlya v6lem6ny6nek kik6rds6vel a k<ivetkezoket rendeli el:

.s
A rendelet 4.$ (2) 6s (3) bekezd6sdt hat6lyon kiviil helyezi.

2.$

A rendelet 6.$ (2) bekezd6s utols6 kdt mondat6t hatiilyon kiviil helyezi.

3.$
A rendelet 6.$ (4) bekezd6s hat6lyon kivtil helyezi

4.$

A rendelet 6.$ (5) bekezd6s azalilbbiram6dosul:
(5) Amennyiben a gazd6lkod6 szewezet ingatlanhasznii6 a teleptil6si cinkorm6nyzat

kdzigazgattisi tertilet6n szervezett k6zszolg6ltat6st veszi igdnybe, a k<izszolgiitat6val egyedi
kcizszolg6ltatisi szerzoddst koteles k<itni, amely alapj6n a gazdiikodo szervezet a koordin6l6
szervnek kcizvetlentil kdteles a kdzszolgitltatris dij 6t megfi zetni.

s.$

A rendelet 6.$ (6) bekezd6s6t hat6lyon kivtil helyezi.

6.$

A rendelet 6.5 (7) bekezd6se az alitbbira m6dosul:
Sztineteltetheto a szolg6ltat6s igdnybev6tele - a kcizszolgdltat6s ig6nybev6tel6re eg6sz

6vben kcitelezett ingatlanhasznil6 szitmitra - a bejelentest5l sz6mftott legfeljebb 1 6v
idotartamra,ha a trirol6ed6nyt egyedtil haszniio, ir6sbeli kozszolg6ltatisi szerz6d6ssel
rendelkezo ingatlanhasznii6 ket naptriri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem
haszn6lja, 6s az i.iresedds vilrhat6 idotartamrit - legkds6bb a sztineteltet6s megkezd6s6t
megelozo 8 munkanappal bezirolag , a Kcizszolgdltat6 reszdre ir6sban adott
nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban)- bejelenti a KdzszolgSltat6nak. A
bejelent6s megt6tel6re csak a K6zszolg6ltat6val szerzitdeses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazottj a j o gosult.

Az ingatlan tovrlbbi lakatlans6ga eset6n a sztineteltetesre vonatkoz6 ig6nybejelent6s -
8 nappal a sztineteltet6s lej6rta elott, frSsban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy
e-mail form6j6ban) - megismdtelheto.
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Az ut6lag benyrijtott k6relmeket a kozszolgiltat6 visszamenolegesen nem

6rv6nyesitheti.

A bejelentdsben foglaltak val6s5gtartalm6t a Kdzszolgaltat6 ellenorizni jogosult. A
sztineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a Kozszolg6ltat6 jogosult a

sztineteltetdst visszavonni, a kozszolgiltat6si dijat p6tl6lagosan kiszdmlintatni, tov6bbii

k6lts6geit 6rv6nyesiteni, kivdve, ha a sztineteltet6s jogszeni ig6nybev6tele igazol6sra

ker0l.

Ha az ingatlan a sztineteltet6si idotartam lej6rta el6tt rijb6l lakottil viilik, annak t6ny6t

a Kozszolg6ltat6val szerzoddtt f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 3 nappal

koriibban a Kdzszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail

formrij rlban) bej e lenteni.

7.$

A rendelet 8.$ (2) bekezd6s d.), f.), 6s g.) pontjait hat6lyon kiviil helyezi.

8.$

A rendelet 9.$. c.) pontj6ban 16vo,,1. sz. mell6klet szerinti" szoveget hat6lyon kiviil helyezi.

e.$

A rendelet 10.$ (l) 6s (4) bekezd6st hat6lyon kivtil helyezi.

10.$

A rendelet 10.$ (7) bekezd6se azalitbbiram6dosul:

(7) Amennyiben a hullad6k begyrijt6s6re elore nem 16that6 rendkiviili ok miatt az er-re kijelolt

napon nem kertilhet sor, akkor a legkdzelebbi sz6llit6si napon viszi el a ktizszolgiitato a

felhalmoz6dott hullad6kot.
I l.$

A rendelet I l.$ (2) bekezd6s6nek m6sodik mondata az alitbbira m6dosul:

A gyrijt6ed6nyt a sz6llitls napj6nak 06.00 6rijaig lehet kihelyezni a kciaeriiletre - kiv6ve a

tart6san enged|lyezett elhelyez6st ezen idopont ut6n, illetve a k6sve kihelyezett gytijtoed6ny

iirit6s6nek es a hullad6k elsz6llit6sSnak elmulaszt6sa Kdzszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel.

12.$

A rendelet 12.$ (2) bekezd6se azalitbbiram6dosul:

A gyrijtoeddnyben az iiritds miatt keletkezett kitrt a Kozszolgitltat6 csak a neki felr6hatoan

keletkez6 k6rt kdteles megt6riteni.
13.$

A rendelet 16.$ (2) bekezd6s d.) pontj6t hat6lyon kiviil helyezi.

14.$

A rendelet 16.$ (4) es (5) bekezd6st hat6lyon kivtil helyezi.

1s.$

A rendelet 17.$.(2) bekezd6se az alttbbira m6dosul:

l. Az flnkormhnyzat a Kdzszolg6ltat6 6ltal tizemeltetett elktilonitetten gytijtdtt hullad6k

gytijt6s6re szolgrll6 gyujtoszigeten elhelyezett hulladdkgytijt6 ed6nyt 6tveszi, 6s a

birtokbav6telt al6ir6saval igazolja a k6rfelelossdg egyidejti v6llal6s6val.

16.$

A rendelet 17.$ (5) bekezd6s6t hat6lyon kivtl helyezi.

17.$

A rendelet 19.$-a hely6be az alitbbi rendelkez6s l6p:

,,A gazdiikod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdt
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kepeziS elkiikinitetten gyrijt<itt hullad6k kezel6s6rol a 31. $ (2) bekezd6s6ben meghatarozottak
szerint gondoskodik."

18.$

A rendelet 20.$-et hat6lyon kivtil helyezi.

1e.s

A rendelet 22.5 Q) bekezd6s utols6 mondata az alibbiram6dosul:
A kifog5s elbir6l6s6ra a fogyaszt6v6delmi tcirvdny eloir6sai azirinyadok.

20.$

A rendelet 22.5 Q) bekezd6sben 16vo ,,kozszolgttltat6" szdveg koordin6l6 szery" sz<ivegre
viitozlk.

21.$

A rendelet 23.5-6t hat5lyon kivtil helyezi.

22.$

E rendelet kihirdet6se napj6t6l hat6lyos.
Regenye, 201 6.november 1 1.

CsdplS Jrinos B6la
polgiirmester

Ziradek:
Kihirdetve 20 I 6.november 2l -en

dr. Gell6rtn6 dr. Kugler Anna jegyzb

dr. Gelldrtnd dr. Kugler Anna
jegyziS
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