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Sumony Kdzs6gi 6nkorm6nyzat K6pviselo+esti.il ethek l4/2016.(XII.12.) 6nkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:20 I 6- 1 2-13 - 201 6- l2-l 4
Sumony Kdzs6gi Onkormiinyzat K6pvisel6{estiil etbnek 14/2016.(XIL 12.) <inkormrl,nyzati
rendelete
A telepiilesi hulladekgazd6lkoddsi k<izszolg6ltat6sr6l sz6l6 13/2013. (XII.23.) <inkorm6nyzati
rendelet m6dositdsar6l

Sumony Ktlzs6gi dnkormrLnyzat Kepvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2O12.6vi CLXXXV.
t6rv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 35.$-ban, a 39. $ (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds 6s az
Alapt<irv6ny 32. cikJr. (2) bekezd6s6ben meghatdrozott feladatk6r6ben elj6rva ,,a telepiil6si
hullad6kgazdilkodisi kdzszolgriltatrlsr6l" sz6lo 1312013. (XII.23.) dnkormiinyzati rendelet6t
(a tovibbiakban: Rendelet) az al6bbiak szerint m6dositja:

r.s

A Rendelet 7 . g-a az ahbbi (3)-(5) bekezdesekkel egesziil ki:

(3) Az elkiildnitetten gyiijtdtt hullad6k a k<izszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgyiiLjt6
pontra, hullad6kgyfijt6 udvarba, 6tv6teli helyre, vagy akozszolg6ltat6s kdr6be tartoz6
hullad6kot kezel6 hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6, 6s ott ajogosultnak
ritadhat6, vagy ki.il<in gyiijt6ed6nyben elhelyezhet6.

(4) A telepiil6s lakosai r6sz6re ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a kdzszolgdltat6 a
helyben szok6sos m6don 6s a honlapjan t6jekoztat6st nyfjt. A nyitva tartds rendj6t, a
hullad6kudvarban gyrijthet<i egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli
m6dj6na es a mennyis6gi korlitokra vonatkoz6 titj6koztat st a kdzszolg6ltat6 a honlapjdn
6s a hull ad6kudv arban kozz€teszi.

(5) A k6zszolgiltat6 a hullad6kudvar iizemeltet6si szabiilyzatiiban megfiatfuozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal a hullad6kudvarban elhelyezhet6 hullad6kok
mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 ejog6t csak rigy gyakorolhatja, ha
a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dijat megfi zette.

A Rendelet 11. $ (6) bekezd6se az al6bbiak szerint m6dosul:

(6) A kcizszolg6ltat6 az ingatlantulajdonos adatait - az adatok trirol6sa kiv6tel6vel - a

szerz6d6ses viszony l6trej<itt6t6l arurak megsziin6s6ig kezelheti. A jogviszony
megszrin6s6t k6vet6en a k6zszolgSltat6 a kezelt adatokat k6teles megsemmisiteni.
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(1) A rendelet a kihirdet6s6t k6veto napon l6p hat6lyba 6s az aztkdvet6 napon hatiily6t
veszti.

(2) Hat6ly6t veszti a Rendelet 8. $ f) pontja 6s a 9. $.

(3) Kihirdet6s6rril a jegyzS gondoskodik.

Sumony, 2016. november 29.
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polgrl,rmester

Kihirdetve: 2016. december 12.
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